
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 
ส่วนกลาง 

ประเด็น ลำดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร ่

มังคุดภาคใต ้ 1.  เฉลิมชัย เรียกประชุมฟรุ๊ตบอร์ดด่วน เร่งแก้ปัญหาราคามังคุดภาคใต้ 
ระดมสรรพกำลังเดินหน้าแก้ปัญหาเต็มกำลัง 

ThailandPlus 

วิธีใช้น้ำ 2.  กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อรับมือกับสภาพฟ้าฝนที่ไม่แน่นอน 

Voice เสียงประชาชน 

3.  กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อรับมือกับสภาพฟ้าฝนที่ไม่แน่นอน 

ThailandPlus 

ไม้ผลอัตลักษณ์ 4.  เริ่มแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูป
ภาคใต้ออนไลน์ 

MGR online 

5.  เริ่มแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูป
ภาคใต้ออนไลน์ 

77 khaoded 

6.  เริ่มแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูป
ภาคใต้ออนไลน์ 

เดลินิวส์ 

7.  เริ่มแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูป
ภาคใต้ออนไลน์ 

ThaiQuote 

8.  เริ่มแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูป
ภาคใต้ออนไลน์ 

BrightToday 

9.  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ผลอัต
ลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 
สิงหาคม 2564 ผ่าน Fanpage Facebook : ไม้ผลอัตลักษณ์และ
สินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้ 

BusinessToday 

10.  เริ่มแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูป
ภาคใต้ออนไลน์ 

VOICE online 

11.  เริ่มแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูป
ภาคใต้ออนไลน์ 

NEW18 

12.  เริ่มแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูป
ภาคใต้ออนไลน์ 

Amarin 

13.  เริ่มแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูป
ภาคใต้ออนไลน์  

Smart SME Channel 

14.  เริ่มแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูป
ภาคใต้ออนไลน์ 

Zolitic 

15.  เริ่มแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูป
ภาคใต้ออนไลน์ 

สยามรัฐ 

16.  เริ่มแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูป
ภาคใต้ออนไลน์ 

ชี้ช่องรวย 

17.  เริ่มแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูป สมิหลาไทม์ 



ภาคใต้ออนไลน์ 
 

Young Smart 
Farmer 

18.  ลดผลกระทบโควิด-19 ด้วย Young Smart Farmer MCOT.NET 
19.  สสก.1 จ.ชัยนาท ชู Young Smart Farmer หนุนแนวคิด สร้าง

โอกาสทำเงินจากผลิตภัณฑ์แปรรูป 
แนวหน้า 

20.  สสก.1 จ.ชัยนาท ชู Young Smart Farmer “เปี่ยมสุขฟาร์ม-สวนส้ม
โออำนวย” สร้างโอกาสทำเงิน จากผลิตภัณฑ์แปรรูป 

สยามรัฐ 

21.  สสก.1 จ.ชัยนาท ชู Young Smart Farmer หนุนแนวคิด สร้าง
โอกาสทำเงิน จากผลิตภัณฑ์แปรรูป  

ไทยโพสต์ 

22.  สสก.1 จ.ชัยนาท ชู Young Smart Farmer หนุนแนวคิด สร้าง
โอกาสทำเงิน จากผลิตภัณฑ์แปรรูป 

เดลินิวส์ 

ESAN FARMERS 
FAIR 

23.  ขอนแก่นเปิดไลฟ์สดผ่านเพจ “ESAN FARMERS FAIR” ขายสินค้า
ช่วยเหลือเกษตรกร เน้นหนักผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป จาก 20จังหวัด
ภาคอีสาน 

มวลชนไทยนิวส์ 

แม่บ้านเกษตรกร 24.  สสก.5 สงขลา เดินหน้าพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐาน
ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง 

ชี้ช่องรวย 

25.  สสก.5 สงขลา เดินหน้าพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐาน
ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็งFacebo 

BRIGHT TODAY 

26.  สสก.5 สงขลา เดินหน้าพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐาน
ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง 

ThaiQuote 

27.  สสก.5 สงขลา เดินหน้าพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐาน
ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง 

NEW18 

28.  สสก.5 สงขลา เดินหน้าพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐาน
ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง 

สยามรัฐ 

29.  สสก.5 สงขลา เดินหน้าพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐาน
ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง 

VOICE online 

30.  สสก.5 สงขลา เดินหน้าพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐาน
ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง 

ME Smart Channel 

31.  สสก.5 สงขลา เดินหน้าพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐาน
ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง 

Business Today 

32.  สสก.5 สงขลา เดินหน้าพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐาน
ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง 

Amarin 

33.  สสก.5 สงขลา เดินหน้าพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐาน
ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง 

77Khaoded 

34.  สสก.5 สงขลา เดินหน้าพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐาน
ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น ลำดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 



ฟ้าทะลายโจร 35.  กระทรวงเกษตรฯ มอบกล้าฟ้าทะลายโจร ร่วมโครงการแม่โจ้สวน
สมุนไพรสู้ภัยโควิด 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

36.  “ก.เกษตรฯ มอบกล้าฟ้าทะลายโจรร่วมโครงการ แม่โจ้สวนสมุนไพรสู้
ภัยโควิด” 

เชียงใหม่นิวส์ 

สอบพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจ 

37.  เกษตรเชียงใหม่จัดสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ ระบบออนไลน์ 
  

สยามรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เฉลิมชัย เรียกประชุมฟรุ๊ตบอร์ดด่วน เร่งแก้ปัญหาราคา
มังคุดภาคใต้ ระดมสรรพกําลังเดินหน้าแก้ปัญหาเต็มกําลัง 
 
ดร.เฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ ไดเ้รียกประชุมคณะกรรมการพฒันาและ
บริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) ครั> งทีA 5/2564 เป็นวาระพิเศษ ในวนัศุกร์ทีA 6 สิงหาคม 2564 ผา่นระบบ
การประชุมทางไกล (Video Conference) โดยไดเ้ชิญผูว้า่ราชการจงัหวดั ในฐานะคณะกรรมการเพืAอแกไ้ข

ปัญหาเกษตรกรอนัเนืAองมาจากผลิตผลการเกษตร ระดบัจงัหวดั (คพจ.) ซึA งเป็นกลไกการทาํงานระดบัจงัหวดัเขา้ร่วม

ประชุมดว้ย เพืAอร่วมกนัประเมินสถานการณ์ปริมาณและราคาของมงัคุดในพื>นทีA 14 จงัหวดัภาคใต ้รวมทั>งผลสาํเร็จ

ของมาตรการเร่งด่วนในการแกไ้ขปัญหามงัคุดราคาตกตํAาทีAไดด้าํเนินการไปแลว้ของหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ การกระจาย

ผลผลิตภายในประเทศผา่นช่องทางปกติ ช่องทาง e – Commerce และช่องทางอืAนๆ 

ซึA งดาํเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการคา้ภายใน บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั เช่น การแลกเปลีAยนมงัคุดกบั

สินคา้ขา้วของสถาบนัเกษตรกรภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยในเบื>องตน้ พบวา่ราคามงัคุดเริAมปรับตวัดีขึ>น

แลว้ รวมทั>งพิจารณาแนวทางการแกไ้ขปัญหามงัคุดราคาตกตํAา ปี 2564 แบบเร่งด่วนฉบัพลนั โดยวธีิการแทรกแซง

ราคาตลาด และการสนบัสนุนเงินค่าชดเชยดอกเบี>ย โดยกรมการคา้ภายใน และการเคลืAอนยา้ยผลผลิตอยา่งเร่งด่วน

ในช่วงผลผลิตกระจุกตวั โดยกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี>  ทีAประชุมยงัไดม้อบหมายกรมส่งเสริมการเกษตร ใน

ฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาและวเิคราะห์แนวทางความเป็นไปไดข้อง “การเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนมงัคุด” วา่มี
ความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร เพืAอเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) ใน
โอกาสต่อไป 

ดา้น นายเข้มแขง็ ยุตธิรรมดาํรง อธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิAมเติมวา่ จากแผนการบริหารจดัการผลผลิต
มงัคุดในฤดูดาํเนินการในพื>นทีAภาคใตท้ั>ง 14 จงัหวดั จาํนวนทั>งสิ>น 155,614 ตนั (ขอ้มูลตั>งแต่วนัทีA 1 มิถุนายน ถึง

วนัทีA 4 สิงหาคม 2564) พบวา่ มีการเกบ็เกีAยวผลผลิตแลว้ จาํนวน 72,643.73 ตนั คิดเป็นร้อยละ 46.68 ยงั
ไม่ไดเ้กบ็เกีAยว จาํนวน 82,970.27 ตนั คิดเป็นร้อยละ 53.32 ทั>งนี> ในเดือนสิงหาคมจะมีมงัคุดออกกระจุกตวัใน
ปริมาณมาก (Peak) จาํนวนประมาณ 60,000 ตนั ซึA งทีAประชุมฯ ไดเ้ห็นชอบแนวทางการกระจายผลผลิตมงัคุด

ช่วงกระจุกตวั (Peak) ทีAกรมส่งเสริมการเกษตรเสนอ โดยไดก้าํหนดแนวทางการกระจายผลผลิตมงัคุด 4 แนวทาง 
ไดแ้ก่ 

1) กลไกตลาดปกติ จาํนวน 20,000 ตนั 



2) การกระจายผลผลิต จาํนวน 40,000 ตนั ใหแ้ก่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิAน รัฐวสิาหกิจ 

ทั>งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และภาคเอกชน โดยมอบหมายให ้คพจ. ตน้ทาง 14 จงัหวดั บริหารจดัการผลผลิต

อยา่งเร่งด่วนโดยมีพาณิชยจ์งัหวดัในฐานะเลขานุการ เป็น “แม่แรง” สาํคญัทีAจะประสานเชืAอมโยงกบัหน่วยงานขา้งตน้ 

3) ส่งเสริมใหมี้การจดัการผลผลิตต่อเนืAอง เช่น การแปรรูปมงัคุดเพืAอเพิAมมูลค่า 

4) จดัทาํแคมเปญพิเศษ “ช่วยมงัคุดใต ้เกษตรกรไทย Happy” “8.8 Sales” จะเริAมดีเดยจ์าํหน่ายผลผลิตมงัคุด
แบบส่งใหถึ้งบา้น ตั>งแต่วนัทีA 8 – 31 สิงหาคม 2564 โดยเปิดใหผู้ส้นใจทัAวประเทศสามารถสัAงซื>อมงัคุดล่วงหนา้
ในราคา 4 กิโล 100 บาท 

สาํหรับมงัคุดคละเกรด คุณภาพดี สดอร่อย ภายใตค้วามร่วมมือกบัทุกภาคส่วน เช่น บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั บริษทั 

ไปรษณียไ์ทย จาํกดั สมาคมขนส่งโลจิสติกส์ บริษทั Grab และภาคเอกชนอืAนๆ โดยจะมีการคิกออฟแคมเปญในวนั

อาทิตยที์A 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.08 น. ณ หา้งสรรพสินคา้ในพื>นทีA กรุงเทพมหานคร ซึA งไดรั้บเกียรติจาก ดร.

เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการ

ผลไม ้(Fruit Board) เป็นผูน้าํในการคิกออฟแคมเปญอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร	แนะวิธีใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมี
ประสิทธิภาพ	เพื่อรับมือกับสภาพฟ้าฝนที่ไม่แน่นอน	
 
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะสถานการณ์ฟ้าฝนไม่แน่นอน เกษตรกรควรติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด ปรับตวั
รับมือสถานการณ์ ใชน้ํ> าอยา่งประหยดั ลดสูญเสีย ใหน้ํ> าตามความตอ้งการของพืช และการจดัการความชื>นทีA
เหมาะสมในแปลงเพาะปลูกพืช 
นายเข้มแขง็ ยุตธิรรมดาํรง อธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ลง็เห็นปัญหา
สภาพอากาศทีAไม่แน่นอน ทั>งปัญหาฝนตกไม่แน่นอน ปริมาณนํ>าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก รวมถึงยงัพบวา่
วธีิการใชน้ํ> าของเกษตรกรยงัขาดประสิทธิภาพ ทาํใหเ้กิดการสูญเสียนํ>าไปในบางส่วน รวมทั>งมีการออกแบบติดตั>ง
และใชง้านระบบนํ>าอยา่งไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ กล่าวคือ มีการติดตั>งและใชอุ้ปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง หวัจ่ายนํ>าอุด
ตนั แรงดนันํ>าไม่เหมาะสม ทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายสูงกวา่ทีAควรจะเป็น และขาดความเขา้ใจในการใชแ้ละดูแลรักษา 

 
 
ดงันั>น เพืAอใหเ้กษตรกรสามารถใชน้ํ> าไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความตอ้งการของพืช อยา่งรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
เพืAอรับมือกบัสภาพฟ้าฝนทีAไม่แน่นอน กรมส่งเสริมการเกษตรมีขอ้แนะนาํดงันี> 
1. ใชน้ํ> าอยา่งประหยดั โดยหลีกเลีAยงวธีิการใหน้ํ> าแบบท่วมขงัหรือเกินความตอ้งการของพืช จะช่วยลดการ
สูญเสียนํ>าโดยเปล่าประโยชนไ์ด ้
2. รักษาความชื>นใหก้บัพืชและลดการคายนํ>าของพืชดว้ยวธีิเขตกรรม เช่น การใชว้สัดุคลุมดินทีAโคนตน้พืช หรือ
แปลงเพาะปลูก การปรับปรุงบาํรุงดินใหมี้โครงสร้างดินทีAเหมาะสมกบัการอุม้นํ>าและความชื>น ดว้ยพรวนดินและ
ใส่ปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมีใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของพืช การระวงัป้องกนัสภาพแวดลอ้มของแปลงปลูก เพืAอ
ไม่ใหเ้กิดการสูญเสียความชื>นไดง่้าย เช่น การลดความเขม้ของแสงแดดดว้ยการพรางแสง หรือการปลูกไมบ้งัลม 



รวมทั>งการตดัแต่งกิAง เพืAอลดการคายนํ>าของพืช 
3. ควบคุมความชื>นในแปลงเพาะปลูกพืชช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะในพื>นทีAทีAมีฝนตกชุกหรือช่วงทีAมีฝนตกต่อเนืAอง 
เพืAอเป็นการป้องกนัไม่ใหมี้นํ>าขงัในบริเวณตน้พืช จะช่วยลดความเสีAยงจากปัญหาโรคพืชทีAมีสาเหตุมาจากเชื>อรา 
หรือรากพืชขาดอากาศเน่าตาย และตน้พืชหรือผลผลิตเสียหาย โดยในกรณีสภาพพื>นทีAเป็นดินเหนียวจดั ให้
ปรับปรุงโครงสร้างดินใหร้ะบายนํ>าไดดี้ขึ>นดว้ยปุ๋ยอินทรีย ์สาํหรับไมผ้ลควรใหดิ้นโคนตน้ (หลุมปลูก) ยกสูงขึ>น
เป็นเนินเต่า โดยเฉพาะอยา่งยิAงในพื>นทีAดินเหนียวเพืAอป้องกนันํ>าขงั ส่วนในแปลงพืชไร่-พืชผกั ควรใหห้นา้ดินบน
แปลงมีลกัษณะราบเรียบไม่เป็นแอ่งเพืAอไม่ใหน้ํ> าขงัไดง่้าย มีการใชว้สัดุคลุมดินบริเวณโคนตน้พืช แต่ตอ้งใหมี้
แสงแดดส่องถึงโคนตน้ เพืAอป้องกนัไม่ใหมี้ความชื>นสูงเกินไป และตดัแต่งกิAงเพืAอใหท้รงพุม่โปร่ง เพืAอลดการเกิด
เชื>อราและศตัรูพืช รวมทั>งเกษตรกรควรหมัAนกาํจดัวชัพืช และดูแลรักษาสวนหรือแปลงเพาะปลูกพืชไม่ใหร้ก 
เพืAอใหพ้ื>นทีAเพาะปลูกมีอากาศถ่ายเทสะดวกดว้ย 
4. ใหน้ํ> าพืชดว้ยระบบนํ>าทีAเหมาะสมกบัชนิดพืช ซึA งควรมีการออกแบบติดตั>งรวมทั>งการใชแ้ละดูแลรักษาอยา่ง
ถูกตอ้ง เพืAอใหน้ํ> าไดต้ามความตอ้งการของพืชและมีประสิทธิภาพ 

 
เกษตรกรทีEต้องการข้อมูลเพิEมเตมิสามารถตดิต่อสอบถามทีEได้สํานักงานเกษตรจงัหวดั และสํานักงานเกษตรอาํเภอ
ใกล้บ้านท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะสถานการณ์ฟ้าฝนไม่แน่นอน เกษตรกรควรติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด ปรับตวัรับมือ

สถานการณ์ ใชน้ํ> าอยา่งประหยดั ลดสูญเสีย ใหน้ํ> าตามความตอ้งการของพืช และการจดัการความชื>นทีAเหมาะสมใน

แปลงเพาะปลูกพืช 

นายเข้มแขง็ ยุตธิรรมดาํรง อธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ลง็เห็นปัญหาสภาพ
อากาศทีAไม่แน่นอน ทั>งปัญหาฝนตกไม่แน่นอน ปริมาณนํ>าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก รวมถึงยงัพบวา่วธีิการใชน้ํ> าของ

เกษตรกรยงัขาดประสิทธิภาพ ทาํใหเ้กิดการสูญเสียนํ>าไปในบางส่วน รวมทั>งมีการออกแบบติดตั>งและใชง้านระบบนํ>า

อยา่งไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ กล่าวคือ มีการติดตั>งและใชอุ้ปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง หวัจ่ายนํ>าอุดตนั แรงดนันํ>าไม่เหมาะสม 

ทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายสูงกวา่ทีAควรจะเป็น และขาดความเขา้ใจในการใชแ้ละดูแลรักษา 

ดงันั>น เพืAอใหเ้กษตรกรสามารถใชน้ํ> าไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความตอ้งการของพืช อยา่งรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ เพืAอ

รับมือกบัสภาพฟ้าฝนทีAไม่แน่นอน กรมส่งเสริมการเกษตรมีขอ้แนะนาํดงันี> 

1. ใชน้ํ> าอยา่งประหยดั โดยหลีกเลีAยงวธีิการใหน้ํ> าแบบท่วมขงัหรือเกินความตอ้งการของพืช จะช่วยลดการสูญเสียนํ>า

โดยเปล่าประโยชนไ์ด ้

2. รักษาความชื>นใหก้บัพืชและลดการคายนํ>าของพืชดว้ยวธีิเขตกรรม เช่น การใชว้สัดุคลุมดินทีAโคนตน้พืช หรือแปลง

เพาะปลูก การปรับปรุงบาํรุงดินใหมี้โครงสร้างดินทีAเหมาะสมกบัการอุม้นํ>าและความชื>น ดว้ยพรวนดินและใส่ปุ๋ย

อินทรียแ์ละปุ๋ยเคมีใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของพืช การระวงัป้องกนัสภาพแวดลอ้มของแปลงปลูก เพืAอไม่ใหเ้กิด

การสูญเสียความชื>นไดง่้าย เช่น การลดความเขม้ของแสงแดดดว้ยการพรางแสง หรือการปลูกไมบ้งัลม รวมทั>งการตดั

แต่งกิAง เพืAอลดการคายนํ>าของพืช 



3. ควบคุมความชื>นในแปลงเพาะปลูกพืชช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะในพื>นทีAทีAมีฝนตกชุกหรือช่วงทีAมีฝนตกต่อเนืAอง เพืAอ

เป็นการป้องกนัไม่ใหมี้นํ>าขงัในบริเวณตน้พืช จะช่วยลดความเสีAยงจากปัญหาโรคพืชทีAมีสาเหตุมาจากเชื>อรา หรือราก

พืชขาดอากาศเน่าตาย และตน้พืชหรือผลผลิตเสียหาย โดยในกรณีสภาพพื>นทีAเป็นดินเหนียวจดั ใหป้รับปรุงโครงสร้าง

ดินใหร้ะบายนํ>าไดดี้ขึ>นดว้ยปุ๋ยอินทรีย ์สาํหรับไมผ้ลควรใหดิ้นโคนตน้ (หลุมปลูก) ยกสูงขึ>นเป็นเนินเต่า โดยเฉพาะ

อยา่งยิAงในพื>นทีAดินเหนียวเพืAอป้องกนันํ>าขงั ส่วนในแปลงพืชไร่-พืชผกั ควรใหห้นา้ดินบนแปลงมีลกัษณะราบเรียบไม่

เป็นแอ่งเพืAอไม่ใหน้ํ> าขงัไดง่้าย มีการใชว้สัดุคลุมดินบริเวณโคนตน้พืช แต่ตอ้งใหมี้แสงแดดส่องถึงโคนตน้ เพืAอป้องกนั

ไม่ใหมี้ความชื>นสูงเกินไป และตดัแต่งกิAงเพืAอใหท้รงพุม่โปร่ง เพืAอลดการเกิดเชื>อราและศตัรูพืช รวมทั>งเกษตรกรควร

หมัAนกาํจดัวชัพืช และดูแลรักษาสวนหรือแปลงเพาะปลูกพืชไม่ใหร้ก เพืAอใหพ้ื>นทีAเพาะปลูกมีอากาศถ่ายเทสะดวกดว้ย 

4. ใหน้ํ> าพืชดว้ยระบบนํ>าทีAเหมาะสมกบัชนิดพืช ซึA งควรมีการออกแบบติดตั>งรวมทั>งการใชแ้ละดูแลรักษาอยา่งถูกตอ้ง 

เพืAอใหน้ํ> าไดต้ามความตอ้งการของพืชและมีประสิทธิภาพ 

เกษตรกรทีAตอ้งการขอ้มูลเพิAมเติมสามารถติดต่อสอบถามทีAไดส้าํนกังานเกษตรจงัหวดั และสาํนกังานเกษตรอาํเภอใกล้

บา้นท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เริAมแลว้ “งานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต้

ออนไลน ์
 

 
นายเข้มแขง็ ยุตธิรรมดาํรง อธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ผลอตัลกัษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้ ซึEงจดั

ขึRนระหว่างวนัทีE6-8 สิงหาคม 2564 ผ่าน Fanpage Facebook : ไม้ผลอตัลกัษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้  โดยนายสุพทิ 

จติรภกัด ีผู้อาํนวยการสํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีE 5 จงัหวดัสงขลา ได้กล่าวรายงานการจดังานโดยมเีกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดั
ภาคใต้และผู้อาํนวยการศูนย์ปฏบัิตกิาร พร้อมด้วย เกษตรกรกว่า150 คน เข้าร่วมงาน 
นายสุพทิ จติรภกัด ี กล่าวว่า เนืEองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 การบริหารจดัการผลไม้ภาคใต้ในปีนีRจงึให้
ความสําคญักบัการกระจายผลผลติผ่านระบบออนไลน์มากขึRน เกษตรกรมีการปรับเปลีAยนวถีิการขายรูปแบบใหม่ ขณะนี>อยูใ่นช่วงฤดูกาลผลไม้

กาํลงัออกสู่ตลาด กิจกรรมวนันี> ทีAสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา และสาํนกังานเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใต ้

ร่วมกนัจดัขึ>นกเ็พืAอประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมการจาํหน่าย และกระจายผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกรในช่วงสถานการณ์ covid-19  
โดยเปิดโอกาสใหเ้ครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิตไมผ้ล กลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer)กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
วสิาหกิจชุมชนในพื>นทีAภาคใต ้ไดน้าํผลไมแ้ละสินคา้เกษตรแปรรูปคุณภาพดีรสชาติอร่อย มาร่วมประชาสมัพนัธ์และจาํหน่ายรวม 150 ราย 
สินคา้กวา่ 300 รายการ เช่น ทุเรียนสะเดด็นํ>ายะลา ลองกองตนัหยงมสั มงัคุดทิพยพ์งังา เงาะโรงเรียนนาสาร สละ จาํปาดะขวญัสตูลสม้โอ

ทบัทิมสยาม และสินคา้เกษตรแปรรูปทีAโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ เช่น ชาสามขิง ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดแครง ลูกหย ีมะม่วงเบาแช่อิAม สม้แขก แกงไต

ปลาแหง้ กลว้ยอบ ทุเรียนทอด เป็นตน้  
ทัRงนีR วตัถุประสงค์สําคญัคือ อยากให้เกษตรกรมคีวามรู้ ไดรู้้จกัวธีิการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์ในอนาคตหลงัจากเสร็จสิ>นกิจกรรมนี>  ซึA งการขาย

ออนไลน ์กมี็เทคนิควธีิการหลากหลายรูปแบบ เกษตรกร สามารถจดัทาํเพจ หรือ ช่องทาง social media ต่างๆ ในการประชาสมัพนัธ์

สินคา้ของตนเอง ซึA งมีเรืAองราวทีAมา ความเป็นอตัลกัษณ์พื>นถิAนของชุมชน ซึA งเป็นการเพิAมมูลค่า เป็นการยกระดบั ขึ>นเป็นผูป้ระกอบการ และลด

การพึAงพาพอ่คา้คนกลางใหน้อ้ยลง  
การขายสินค้าออนไลน์ต้องมคีวามรู้ในเรืEองต่างๆ ประกอบกนัด้วย ซึEงหน่วยงานได้จดักจิกรรมดงันีR 
 
1.การอบรมให้ความรู้ด้านการจาํหน่ายสินค้าออนไลน์ การจดัทาํเพจขายสินค้าใหแ้ก่เกษตรกรทีAเขา้ร่วมงาน ซึA งดาํเนินการไปแลว้เมืAอวนัทีA 23 
กรกฎาคม 2564 วทิยากรทีAประสบความสาํเร็จในการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์โดย อาจารยอ์ั_น ทววีงศส์ง่า ผูเ้ขียนหนงัสือ"อพั ยอดขาย เพิAม

ยอดไลนใ์น 21 วนั " การแนะนาํวธีิและเทคนิคการประสบความสาํเร็จในการใชร้ะบบ Social Media โดย คุณตุก๊ ชนกวนนัท ์รักชีพ 

เจา้ของ "สุธาทิพยฟ์าร์ม" และอบรมการสร้างเพจดว้ย Smart Phone ผา่นโปรแกรม Canva การอบรมการใชง้านโปรแกรม Zoom 
โดย ดร.ศภุฤกษ ์เวศยาสิรินทร์ บริษทั Eak Medai 



2.กจิกรรมส่งเสริมการขายเช่น การจาํหน่ายสินค้านาททีอง การประมูลทุเรียน การแนะนาํสินคา้โดยศิลปินดารา การลดราคาเป็นพิเศษคืนกาํไร

ใหก้บัผูบ้ริโภค ซึA งวนันี> เป็นงานวนัแรกถือวา่ไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก มีการประมูลทุเรียนสะเดด็นํ>าจงัหวดัยะลา เพืAอการ

กศุล โดยมอบเงินใหก้บัโรงพยาบาลอีกดว้ยเหลือเวลาอีก 2 วนั อยากจะเชิญชวนใหทุ้กท่านมาร่วมกนัอุดหนุน ชมและชอ้ปสินคา้เกษตรของดี

ของภาคใตผ้า่นทาง Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ถือเป็นโอกาสดีของท่านทีAจะไดอุ้ดหนุน

และช่วยเหลือพีAนอ้งเกษตรกรในช่วงโควดิ-19 แถมยงัไดบ้ริโภคสินคา้ทั>งผลไมส้ดและผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตรแปรรูปจากเกษตรกรผูผ้ลิตอีก
มากมาย ในราคาทีAจบัตอ้งได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เริEมแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอตัลกัษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูป
ภาคใต้ออนไลน์ 

 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้
ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 6-8 สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์
และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้
 
วนันี> 6 สิงหาคม 2564 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงาน
มหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 
6-8 สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปร
รูปภาคใต ้ 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ไดก้ล่าว
รายงานการจดังานโดยมีเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใตแ้ละผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบติัการ พร้อมดว้ย 
เกษตรกรกวา่150 คน เขา้ร่วมงาน  
นายสุพิท จิตรภกัดีเปิดเผยวา่ เนืAองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 การบริหาร
จดัการผลไมภ้าคใตใ้นปีนี> จึงใหค้วามสาํคญักบัการกระจายผลผลิตผา่นระบบออนไลนม์ากขึ>น เกษตรกรมี
การปรับเปลีAยนวถีิการขายรูปแบบใหม่ ขณะนี>อยูใ่นช่วงฤดูกาลผลไมก้าํลงัออกสู่ตลาด กิจกรรมวนันี> ทีA
สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา และสาํนกังานเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดั
ภาคใต ้ร่วมกนัจดัขึ>นกเ็พืAอประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมการจาํหน่าย และกระจายผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกรในช่วง
สถานการณ์ covid-19 โดยเปิดโอกาสใหเ้ครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิตไมผ้ล กลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่น



ใหม่ (Young smart farmer) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร วสิาหกิจชุมชนในพื>นทีAภาคใต ้ไดน้าํ
ผลไมแ้ละสินคา้เกษตรแปรรูปคุณภาพดี รสชาติอร่อย มาร่วมประชาสมัพนัธ์และจาํหน่ายรวม 150 ราย 
สินคา้กวา่ 300 รายการ เช่น ทุเรียนสะเดด็นํ>ายะลา ลองกองตนัหยงมสั มงัคุดทิพยพ์งังา เงาะโรงเรียน
นาสาร สละ จาํปาดะขวญัสตูล สม้โอทบัทิมสยาม และสินคา้เกษตรแปรรูปทีAโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ เช่น 
ชาสามขิง ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดแครง ลูกหย ีมะม่วงเบาแช่อิAม สม้แขก แกงไตปลาแหง้ กลว้ยอบ ทุเรียนทอด 
เป็นตน้ และ 
อีกวตัถุประสงคส์าํคญัคือ อยากใหเ้กษตรกรมีความรู้ ไดรู้้จกัวธีิการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์ในอนาคต
หลงัจากเสร็จสิ>นกิจกรรมนี> ซึA งการขายออนไลน ์กมี็เทคนิควธีิการหลากหลายรูปแบบ เกษตรกร สามารถ
จดัทาํเพจ หรือ ช่องทาง social media ต่างๆ ในการประชาสมัพนัธ์สินคา้ของตนเอง ซึA งมีเรืAองราว
ทีAมา ความเป็นอตัลกัษณ์พื>นถิAนของชุมชน ซึA งเป็นการเพิAมมูลค่า เป็นการยกระดบั ขึ>นเป็นผูป้ระกอบการ 
และลดการพึAงพาพอ่คา้คนกลางใหน้อ้ยลง การขายสินคา้ออนไลนต์อ้งมีความรู้ในเรืAองต่างๆ ประกอบกนั
ดว้ย ซึA งหน่วยงานไดจ้ดักิจกรรมดงันี> 
1.การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์การจดัทาํเพจขายสินคา้ ใหแ้ก่เกษตรกรทีAเขา้
ร่วมงาน ซึA งดาํเนินการไปแลว้เมืAอวนัทีA 23 กรกฎาคม 2564 วทิยากรทีAประสบความสาํเร็จในการ
จาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์โดย อาจารยอ์ ั_น ทววีงศส์ง่าผูเ้ขียนเขียนหนงัสือ  
"อพั ยอดขาย เพิAมยอดไลนใ์น 21 วนั " การแนะนาํวธีิและเทคนิคการประสบความสาํเร็จในการใช้
ระบบ Social Media โดย คุณตุก๊ ชนกวนนัท ์รักชีพ เจา้ของ "สุธาทิพยฟ์าร์ม" และอบรมการ
สร้างเพจดว้ย Smart Phone ผา่นโปรแกรม Canva การอบรมการใชง้านโปรแกรม Zoom 
โดย ดร.ศภุฤกษ ์เวศยาสิรินทร์ บริษทั Eak Medai 
2.กจิกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจาํหน่ายสินค้านาททีอง การประมูลทุเรียน การแนะนําสินค้าโดย
ศิลปินดารา การลดราคาเป็นพเิศษคืนกาํไรให้กบัผู้บริโภค ซึEงวนันีRเป็นงานวนัแรกถือว่าได้รับการตอบรับ
จากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก มกีารประมูลทุเรียนสะเดด็นํRาจงัหวดัยะลา เพืEอการกศุล โดยมอบเงนิให้กบั
โรงพยาบาลอกีด้วยเหลือเวลาอกี 2 วนั อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกนัอดุหนุน ชมและช้อปสินค้า
เกษตรของดขีองภาคใต้ผ่านทาง Fanpage Facebook : ไม้ผลอตัลกัษณ์และสินค้าเกษตร
แปรรูปภาคใต้ ถือเป็นโอกาสดขีองท่านทีEจะได้อดุหนุนและช่วยเหลือพีEน้องเกษตรกรในช่วงโควดิ-19 
แถมยงัได้บริโภคสินค้าทัRงผลไม้สดและผลติภณัฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรผู้ผลติอกีมากมาย ใน
ราคาทีEจบัต้องได้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
เริ$มแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอัตลกัษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูป
ภาคใต้ออนไลน์	
วนันี>  6 สิงหาคม 2564 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไมผ้ลอตั
ลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 
6-8 สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ไดก้ล่าวรายงานการจดังานโดยมี
เกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใตแ้ละผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบติัการ พร้อมดว้ย เกษตรกรกวา่150 คน เขา้ร่วมงาน  
นายสุพิท จิตรภกัดีเปิดเผยวา่ เนืAองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 การบริหารจดัการผลไมภ้าคใตใ้น
ปีนี> จึงใหค้วามสาํคญักบัการกระจายผลผลิตผา่นระบบออนไลนม์ากขึ>น เกษตรกรมีการปรับเปลีAยนวถีิการขายรูปแบบใหม่ 

ขณะนี>อยูใ่นช่วงฤดูกาลผลไมก้าํลงัออกสู่ตลาด กิจกรรมวนันี> ทีAสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา และ
สาํนกังานเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใต ้ร่วมกนัจดัขึ>นกเ็พืAอประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมการจาํหน่าย และกระจายผลผลิตใหแ้ก่

เกษตรกรในช่วงสถานการณ์ covid-19 โดยเปิดโอกาสใหเ้ครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิตไมผ้ล กลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ 

(Young smart farmer) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร วสิาหกิจชุมชนในพื>นทีAภาคใต ้ไดน้าํผลไมแ้ละสินคา้เกษตรแปรรูป

คุณภาพดี รสชาติอร่อย มาร่วมประชาสมัพนัธ์และจาํหน่ายรวม 150 ราย สินคา้กวา่ 300 รายการ เช่น ทุเรียนสะเดด็นํ>า

ยะลา ลองกองตนัหยงมสั มงัคุดทิพยพ์งังา เงาะโรงเรียนนาสาร สละ จาํปาดะขวญัสตูล สม้โอทบัทิมสยาม และสินคา้เกษตร
แปรรูปทีAโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ เช่น ชาสามขิง ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดแครง ลูกหย ีมะม่วงเบาแช่อิAม สม้แขก แกงไตปลาแหง้ กลว้ย

อบ ทุเรียนทอด เป็นตน้ และ 
อีกวตัถุประสงคส์าํคญัคือ อยากใหเ้กษตรกรมีความรู้ ไดรู้้จกัวธีิการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์ในอนาคตหลงัจากเสร็จสิ>นกิจกรรม

นี>  ซึA งการขายออนไลน ์กมี็เทคนิควธีิการหลากหลายรูปแบบ เกษตรกร สามารถจดัทาํเพจ หรือ ช่องทาง social media 
ต่างๆ ในการประชาสมัพนัธ์สินคา้ของตนเอง ซึA งมีเรืAองราวทีAมา ความเป็นอตัลกัษณ์พื>นถิAนของชุมชน ซึA งเป็นการเพิAมมูลค่า เป็น

การยกระดบั ขึ>นเป็นผูป้ระกอบการ และลดการพึAงพาพอ่คา้คนกลางใหน้อ้ยลง การขายสินคา้ออนไลนต์อ้งมีความรู้ในเรืAองต่างๆ 

ประกอบกนัดว้ย ซึA งหน่วยงานไดจ้ดักิจกรรมดงันี> 
1.การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์การจดัทาํเพจขายสินคา้ ใหแ้ก่เกษตรกรทีAเขา้ร่วมงาน ซึA งดาํเนินการไป

แลว้เมืAอวนัทีA 23 กรกฎาคม 2564 วทิยากรทีAประสบความสาํเร็จในการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์โดย อาจารยอ์ั_น ทววีงศส์ง่า

ผูเ้ขียนเขียนหนงัสือ  
"อพั ยอดขาย เพิAมยอดไลนใ์น 21 วนั " การแนะนาํวธีิและเทคนิคการประสบความสาํเร็จในการใชร้ะบบ Social 
Media โดย คุณตุก๊ ชนกวนนัท ์รักชีพ เจา้ของ "สุธาทิพยฟ์าร์ม" และอบรมการสร้างเพจดว้ย Smart Phone ผา่น
โปรแกรม Canva การอบรมการใชง้านโปรแกรม Zoom โดย ดร.ศภุฤกษ ์เวศยาสิรินทร์ บริษทั Eak Medai 
2.กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจาํหน่ายสินคา้นาทีทอง การประมูลทุเรียน การแนะนาํสินคา้โดยศิลปินดารา การลดราคา

เป็นพิเศษคืนกาํไรใหก้บัผูบ้ริโภค ซึA งวนันี> เป็นงานวนัแรกถือวา่ไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก มีการประมูลทุเรียน

สะเดด็นํ>าจงัหวดัยะลา เพืAอการกศุล โดยมอบเงินใหก้บัโรงพยาบาลอีกดว้ยเหลือเวลาอีก 2 วนั อยากจะเชิญชวนใหทุ้กท่านมา

ร่วมกนัอุดหนุน ชมและชอ้ปสินคา้เกษตรของดีของภาคใตผ้า่นทาง Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และ
สินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ถือเป็นโอกาสดีของท่านทีAจะไดอุ้ดหนุนและช่วยเหลือพีAนอ้งเกษตรกรในช่วงโควดิ-19 แถมยงัได้
บริโภคสินคา้ทั>งผลไมส้ดและผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตรแปรรูปจากเกษตรกรผูผ้ลิตอีกมากมาย ในราคาทีAจบัตอ้งได ้



 

เริAมแลว้ “งานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต้
ออนไลน ์
 
 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 6-8 
สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้
 
วนันี>  6 สิงหาคม 2564 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้
เกษตรแปรรูปภาคใต ้ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 
6-8 สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ไดก้ล่าวรายงานการจดังานโดยมีเกษตรจงัหวดั 14 
จงัหวดัภาคใตแ้ละผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบติัการ พร้อมดว้ย เกษตรกรกวา่150 คน เขา้ร่วมงาน  
นายสุพิท จิตรภกัดีเปิดเผยวา่ เนืAองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 การบริหารจดัการผลไมภ้าคใตใ้นปีนี> จึงให้
ความสาํคญักบัการกระจายผลผลิตผา่นระบบออนไลนม์ากขึ>น เกษตรกรมีการปรับเปลีAยนวถีิการขายรูปแบบใหม่ ขณะนี>อยูใ่นช่วงฤดูกาลผลไม้

กาํลงัออกสู่ตลาด กิจกรรมวนันี> ทีAสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา และสาํนกังานเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใต ้

ร่วมกนัจดัขึ>นกเ็พืAอประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมการจาํหน่าย และกระจายผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกรในช่วงสถานการณ์ covid-19 โดยเปิดโอกาส
ใหเ้ครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิตไมผ้ล กลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน
ในพื>นทีAภาคใต ้ไดน้าํผลไมแ้ละสินคา้เกษตรแปรรูปคุณภาพดี รสชาติอร่อย มาร่วมประชาสมัพนัธ์และจาํหน่ายรวม 150 ราย สินคา้กวา่ 
300 รายการ เช่น ทุเรียนสะเดด็นํ>ายะลา ลองกองตนัหยงมสั มงัคุดทิพยพ์งังา เงาะโรงเรียนนาสาร สละ จาํปาดะขวญัสตูล สม้โอทบัทิม

สยาม และสินคา้เกษตรแปรรูปทีAโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ เช่น ชาสามขิง ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดแครง ลูกหย ีมะม่วงเบาแช่อิAม สม้แขก แกงไตปลา

แหง้ กลว้ยอบ ทุเรียนทอด เป็นตน้ และ 
อีกวตัถุประสงคส์าํคญัคือ อยากใหเ้กษตรกรมีความรู้ ไดรู้้จกัวธีิการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์ในอนาคตหลงัจากเสร็จสิ>นกิจกรรมนี>  ซึA งการขาย

ออนไลน ์กมี็เทคนิควธีิการหลากหลายรูปแบบ เกษตรกร สามารถจดัทาํเพจ หรือ ช่องทาง social media ต่างๆ ในการประชาสมัพนัธ์

สินคา้ของตนเอง ซึA งมีเรืAองราวทีAมา ความเป็นอตัลกัษณ์พื>นถิAนของชุมชน ซึA งเป็นการเพิAมมูลค่า เป็นการยกระดบั ขึ>นเป็นผูป้ระกอบการ และลด

การพึAงพาพอ่คา้คนกลางใหน้อ้ยลง การขายสินคา้ออนไลนต์อ้งมีความรู้ในเรืAองต่างๆ ประกอบกนัดว้ย ซึA งหน่วยงานไดจ้ดักิจกรรมดงันี> 
1.การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์การจดัทาํเพจขายสินคา้ ใหแ้ก่เกษตรกรทีAเขา้ร่วมงาน ซึA งดาํเนินการไปแลว้เมืAอวนัทีA 23 
กรกฎาคม 2564 วทิยากรทีAประสบความสาํเร็จในการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์โดย อาจารยอ์ั_น ทววีงศส์ง่าผูเ้ขียนเขียนหนงัสือ  
"อพั ยอดขาย เพิAมยอดไลนใ์น 21 วนั " การแนะนาํวธีิและเทคนิคการประสบความสาํเร็จในการใชร้ะบบ Social Media โดย คุณตุก๊ 

ชนกวนนัท ์รักชีพ เจา้ของ "สุธาทิพยฟ์าร์ม" และอบรมการสร้างเพจดว้ย Smart Phone ผา่นโปรแกรม Canva การอบรมการใช้
งานโปรแกรม Zoom โดย ดร.ศภุฤกษ ์เวศยาสิรินทร์ บริษทั Eak Medai 
2.กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจาํหน่ายสินคา้นาทีทอง การประมูลทุเรียน การแนะนาํสินคา้โดยศิลปินดารา การลดราคาเป็นพิเศษคืนกาํไร

ใหก้บัผูบ้ริโภค ซึA งวนันี> เป็นงานวนัแรกถือวา่ไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก มีการประมูลทุเรียนสะเดด็นํ>าจงัหวดัยะลา เพืAอการ

กศุล โดยมอบเงินใหก้บัโรงพยาบาลอีกดว้ยเหลือเวลาอีก 2 วนั อยากจะเชิญชวนใหทุ้กท่านมาร่วมกนัอุดหนุน ชมและชอ้ปสินคา้เกษตรของดี

ของภาคใตผ้า่นทาง Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ถือเป็นโอกาสดีของท่านทีAจะได้

อุดหนุนและช่วยเหลือพีAนอ้งเกษตรกรในช่วงโควดิ-19 แถมยงัไดบ้ริโภคสินคา้ทั>งผลไมส้ดและผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตรแปรรูปจากเกษตรกร
ผูผ้ลิตอีกมากมาย ในราคาทีAจบัตอ้งได ้

 
 



 

 

สสก.1 จ.ชัยนาท ชู Young Smart Farmer หนุนแนวคดิ สร้างโอกาส

ทาํเงนิจากผลติภณัฑ์แปรรูป 
 

7 สิงหาคม 2564 นายวรีะชยั เขม็วงษ ์ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 1 จงัหวดัชยันาท (สสก.1) พร้อมดว้ย
เจา้หนา้ทีAทีAเกีAยวขอ้งลงพื>นทีAจงัหวดัชยันาท ภายใตกิ้จกรรม "สืAอมวลชนสญัจร Young Smart Farmer ตน้แบบ สสก.1 จ.ชยันาท" 

เพืAอเยีAยมชมความสาํเร็จของเกษตรกรทีAเขา้ร่วมโครงการ Young Smart Farmer ประกอบดว้ย เปีA ยมสุขฟาร์ม ต.วงัไก่เถืAอน อ.หนัคา 

และ สวนสม้โออาํนวย ตาํบลนางลือ อ.เมืองชยันาท 

ทั>งนี>  นายวรีะชยั เขม็วงษ ์ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 1 จงัหวดัชยันาท (สสก.1) เปิดเผยวา่ สาํนกังาน
ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 1 จงัหวดัชยันาท (สสก.1) ไดด้าํเนินนโยบายขบัเคลืAอนงานพฒันาการเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริม
การเกษตรอยา่งเขม้ขน้และต่อเนืAอง โดยเฉพาะการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ในพื>นทีA
รับผดิชอบทั>ง 9 จงัหวดัภาคกลาง ประกอบดว้ย จงัหวดัชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี และ

กรุงเทพมหานคร จนประสบความสาํเร็จ สามารถพฒันาให ้Young Smart Farmer ทีAสมคัรเขา้ร่วม เกิดการพฒันาจนกลายเป็น

ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ ทีAมีความรู้อยา่งถ่องแทเ้กีAยวกบัการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในยคุเกษตร 4.0 ดว้ย
การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ตลอดถึงนวตักรรมตามหลกัการธุรกิจเกษตร การนาํขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการผลิตและการตลาด และทีAสาํคญั

คือ การเพิAมมูลค่าผลผลิตดว้ยการนาํแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆทีAมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน ตรงกบัความตอ้งการของตลาด  

นายวรีะชยั กล่าวต่อไปวา่ วนันี>  Young Smart Farmer ภายใตก้ารส่งเสริมและพฒันาของสาํนกังานส่งเสริม
และพฒันาการเกษตรทีA 1 จงัหวดัชยันาท สามารถเป็นตน้แบบ และเป็นผูน้าํในการพฒันาการเกษตรของชุมชนไดต้ามเป้าหมาย

ทีAกาํหนด ดงัเช่นเปีA ยมสุขฟาร์ม ต.วงัไก่เถืAอน อ.หนัคา จ.ชยันาท ของ นายณธชัพงศ ์รักศรี และนายธนเดช ไชยพฒัรัตนา ซึA งเป็น

คนรุ่นใหม่ทีAมีใจรักดา้นการเกษตร และใชเ้วลาวา่งจากงานประจาํมาทาํการเกษตร ภายใตแ้นวคิด เกษตรกรวนัหยดุ โดยทั>งสอง

คนไดส้มคัรเขา้ร่วมเป็น Young Smart Farmer ของจงัหวดัชยันาทในปี 2562 จากการสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ ของ

สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 1 จงัหวดัชยันาท วนันี> จึงไดป้ระสบความสาํเร็จในการทาํสวนเกษตร ทีAเนน้การ

เพาะเลี>ยงจิ>งหรีดเป็นหนึAงในกิจกรรมหลกั อีกทั>งยงัเพิAมมูลค่าดว้ยการนาํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ จนเป็นอีกหนึAงตน้แบบ

ทีAน่าสนใจ  

“ ขณะทีA นายสุทธิพจน ์เชื>ออภยัวงษ ์ซึA งไดส้มคัรเขา้ร่วมเป็น Young Smart Farmer ของจงัหวดัชยันาทในปี 2564 ถือเป็น
อีกหนึAง Young Smart Farmer ตน้แบบจากการพฒันาของสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 1 จงัหวดัชยันาท จนประสบ

ความสาํเร็จในการนาํผลผลิตสม้โอมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ ทีAมีคุณภาพและปลอดภยัตรงตามทีAตลาดตอ้งการ ดงันั>นในวนันี>สาํหรับผูที้A

ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื>อโควดิ -19 และตอ้งการกลบับา้นเกิดเพืAอมาประกอบอาชีพการเกษตร การสมคัรเขา้ร่วม
เป็น Young Smart Farmer จึงเป็นอีกช่องทางหนึAงทีAจะมีส่วนช่วยใหป้ระสบความสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย ซึA งผูส้นใจสามารถติดต่อ
สอบถามรายละเอียดต่าง ๆไดที้AสาํนกังานเกษตรอาํเภอหรือจงัหวดัทีAอยูใ่กลบ้า้น” นายวรีะชยักล่าว 

ขณะทีA นายณธชัพงศ ์รักศรี กล่าวเพิAมเติมวา่ การสมคัรเขา้ร่วมเป็น Young Smart Farmer ถือเป็นการเติมเตม็
ความสาํเร็จใหเ้กิดขึ>น จากเดิมทีAมีแนวคิดเพียงอยากทาํเพราะใจรัก มีความสุขกบัการทาํเกษตร ดว้ยสิAงต่างๆทีAไดรั้บช่วยทาํใหเ้กิด

การพฒันาแนวคิดดา้นธุรกิจเกษตร และเป็นจุดทีAทาํใหก้า้วมาสู่การเพาะเลี>ยงแมลงเศรษฐกิจ อยา่งจิ>งหรีด ซึA งองคก์ารอาหารและ

เกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ไดเ้ลือกใหแ้มลงเป็นสินคา้อาหาร
ทางเลือกใหม่ โดยคาดวา่ในปี 2023 ตลาดแมลงจะมีขนาดถึง 37,900 ลา้นบาท 



“การทีAจะทาํฟาร์มจิ>งหรีดใหป้ระสบความสาํเร็จไดน้ั>น ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาเรียนรู้ใหถ่้องแท ้ตั>งแต่เรืAองของ

ช่องทางการตลาด ตน้ทุนการผลิตและผลตอบแทน ปัจจยัต่อการเจริญเติบโตของจิ>งหรีด ขั>นตอนการเลี>ยงและวสัดุทีAใช ้และทีA

สาํคญัคือ การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์เพราะจะทาํใหเ้กิดรายไดที้AเพิAมมากขึ>นจากปกติ ทีAจะจาํหน่ายจิ>งหรีดสดในราคากิโลกรัมละ 

150 บาท เพิAมขึ>นเป็นกิโลกรัมละ 4,000 บาทได ้เมืAอนาํมาแปรรูปผงโปรตีน แป้งโปรตีน และสารสกดัจากจิ>งหรีด” นายณ
ธชัพงศ ์กล่าว 

ส่วน นายสุทธิพจน ์เชื>ออภยัวงษ ์กล่าววา่ จากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของโควดิ – 19 ทาํใหธุ้รกิจส่วนตวั
ทีAทาํไม่สามารถไปต่อไป จึงตดัสินใจกลบัมายงับา้นเกิดทีAจงัหวดัชยันาท เริAมตน้ใหม่ดว้ยการทาํสวนสม้โอ โดยวางแผนทีAจะ

พฒันาใหมี้การต่อยอดผลผลิตดว้ยการแปรรูปออกจาํหน่าย แต่สิAงสาํคญัคือ ตอ้งมีความรู้เกีAยวกบัการเกษตรสมยัใหม่ นัAนจึงเป็น

ทีAมาของการสมคัรเขา้ร่วมเป็น Young Smart Farmer จากองคค์วามรู้จากขอ้แนะนาํทั>งแนวทางและแนวคิด ส่งผลให้

เกิดแนวคิดและช่องทางของการกา้วเป็นผูป้ระกอบการเกษตรรุ่นใหม่  

“ การเขา้ร่วม Young Smart Farmer ทาํใหผ้มตกผลึกทางความคิด และเลือกทีAจะทาํเกษตรสุขภาพควบคู่กบั

การแปรรูป แบบ ZERO WASTE ทีAเนน้จุดขายทีAวา่ ปลูกสุขภาพจากดิน ส่งสุขภาพถึงมือคุณ ทั>งนี> ในการแปรรูปแบบ 

ZERO WASTE นั>นจะนาํทุกส่วนของผลสม้โอมาแปรรูปเพิAมมูลค่า โดยเริAมจากส่วนของผลและกุง้ นาํมาทาํเป็น
ผลิตภณัฑน์ํ> าสม้โอสกดัเยน็, ไอศกรีมสม้โอ, แยมสม้โอ, นํ>าสม้โอแบบผงชงดืAม และวติามินเมด็ฟูละลายนํ>าจากสม้โอ ขณะทีA

ส่วนของเยืAอสาํลีสม้โอ จะนาํมาแปรรูปเป็นกระดาษจากเยืAอสาํลีสม้โอ, แผน่มาร์คหนา้สม้โอและครีมมาร์คหนา้สม้โอ สาํหรับ

ในส่วนของผวิ จะนาํมาแปรรูปเป็นนํ>ามนัหอมระเหยเปลือกสม้โอชนิดต่าง ๆ ชาเปลือกสม้โอ เซรัAมสม้โอ, แคปซูลจากเปลือก
สม้โอ และเปลือกสม้โออบบว๊ยอบแหง้” นายสุทธิพจน ์กล่าวในทีAสุด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 6-8 
สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้

 
 
วนันี>  6 สิงหาคม 2564 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้
เกษตรแปรรูปภาคใต ้ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 
6-8 สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ไดก้ล่าวรายงานการจดังานโดยมีเกษตรจงัหวดั 14 
จงัหวดัภาคใตแ้ละผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบติัการ พร้อมดว้ย เกษตรกรกวา่150 คน เขา้ร่วมงาน  
นายสุพิท จิตรภกัดีเปิดเผยวา่ เนืAองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 การบริหารจดัการผลไมภ้าคใตใ้นปีนี> จึงให้
ความสาํคญักบัการกระจายผลผลิตผา่นระบบออนไลนม์ากขึ>น เกษตรกรมีการปรับเปลีAยนวถีิการขายรูปแบบใหม่ ขณะนี>อยูใ่นช่วงฤดูกาลผลไม้

กาํลงัออกสู่ตลาด กิจกรรมวนันี> ทีAสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา และสาํนกังานเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใต ้

ร่วมกนัจดัขึ>นกเ็พืAอประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมการจาํหน่าย และกระจายผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกรในช่วงสถานการณ์ covid-19 โดยเปิดโอกาส
ใหเ้ครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิตไมผ้ล กลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน
ในพื>นทีAภาคใต ้ไดน้าํผลไมแ้ละสินคา้เกษตรแปรรูปคุณภาพดี รสชาติอร่อย มาร่วมประชาสมัพนัธ์และจาํหน่ายรวม 150 ราย สินคา้กวา่ 
300 รายการ เช่น ทุเรียนสะเดด็นํ>ายะลา ลองกองตนัหยงมสั มงัคุดทิพยพ์งังา เงาะโรงเรียนนาสาร สละ จาํปาดะขวญัสตูล สม้โอทบัทิม

สยาม และสินคา้เกษตรแปรรูปทีAโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ เช่น ชาสามขิง ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดแครง ลูกหย ีมะม่วงเบาแช่อิAม สม้แขก แกงไตปลา

แหง้ กลว้ยอบ ทุเรียนทอด เป็นตน้ และ 
อีกวตัถุประสงคส์าํคญัคือ อยากใหเ้กษตรกรมีความรู้ ไดรู้้จกัวธีิการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์ในอนาคตหลงัจากเสร็จสิ>นกิจกรรมนี>  ซึA งการขาย

ออนไลน ์กมี็เทคนิควธีิการหลากหลายรูปแบบ เกษตรกร สามารถจดัทาํเพจ หรือ ช่องทาง social media ต่างๆ ในการประชาสมัพนัธ์

สินคา้ของตนเอง ซึA งมีเรืAองราวทีAมา ความเป็นอตัลกัษณ์พื>นถิAนของชุมชน ซึA งเป็นการเพิAมมูลค่า เป็นการยกระดบั ขึ>นเป็นผูป้ระกอบการ และลด

การพึAงพาพอ่คา้คนกลางใหน้อ้ยลง การขายสินคา้ออนไลนต์อ้งมีความรู้ในเรืAองต่างๆ ประกอบกนัดว้ย ซึA งหน่วยงานไดจ้ดักิจกรรมดงันี> 
1.การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์การจดัทาํเพจขายสินคา้ ใหแ้ก่เกษตรกรทีAเขา้ร่วมงาน ซึA งดาํเนินการไปแลว้เมืAอวนัทีA 23 
กรกฎาคม 2564 วทิยากรทีAประสบความสาํเร็จในการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์โดย อาจารยอ์ั_น ทววีงศส์ง่าผูเ้ขียนเขียนหนงัสือ  
"อพั ยอดขาย เพิAมยอดไลนใ์น 21 วนั " การแนะนาํวธีิและเทคนิคการประสบความสาํเร็จในการใชร้ะบบ Social Media โดย คุณตุก๊ 

ชนกวนนัท ์รักชีพ เจา้ของ "สุธาทิพยฟ์าร์ม" และอบรมการสร้างเพจดว้ย Smart Phone ผา่นโปรแกรม Canva การอบรมการใช้
งานโปรแกรม Zoom โดย ดร.ศภุฤกษ ์เวศยาสิรินทร์ บริษทั Eak Medai 
2.กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจาํหน่ายสินคา้นาทีทอง การประมูลทุเรียน การแนะนาํสินคา้โดยศิลปินดารา การลดราคาเป็นพิเศษคืนกาํไร

ใหก้บัผูบ้ริโภค ซึA งวนันี> เป็นงานวนัแรกถือวา่ไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก มีการประมูลทุเรียนสะเดด็นํ>าจงัหวดัยะลา เพืAอการ



กศุล โดยมอบเงินใหก้บัโรงพยาบาลอีกดว้ยเหลือเวลาอีก 2 วนั อยากจะเชิญชวนใหทุ้กท่านมาร่วมกนัอุดหนุน ชมและชอ้ปสินคา้เกษตรของดี

ของภาคใตผ้า่นทาง Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ถือเป็นโอกาสดีของท่านทีAจะได้

อุดหนุนและช่วยเหลือพีAนอ้งเกษตรกรในช่วงโควดิ-19 แถมยงัไดบ้ริโภคสินคา้ทั>งผลไมส้ดและผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตรแปรรูปจากเกษตรกร
ผูผ้ลิตอีกมากมาย ในราคาทีAจบัตอ้งได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เริ$มแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอัตลกัษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้ออนไลน์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 6-8 
สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้
 
วนันี>  6 สิงหาคม 2564 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้
เกษตรแปรรูปภาคใต ้ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 
6-8 สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ไดก้ล่าวรายงานการจดังานโดยมีเกษตรจงัหวดั 14 
จงัหวดัภาคใตแ้ละผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบติัการ พร้อมดว้ย เกษตรกรกวา่150 คน เขา้ร่วมงาน  
นายสุพิท จิตรภกัดีเปิดเผยวา่ เนืAองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 การบริหารจดัการผลไมภ้าคใตใ้นปีนี> จึงให้
ความสาํคญักบัการกระจายผลผลิตผา่นระบบออนไลนม์ากขึ>น เกษตรกรมีการปรับเปลีAยนวถีิการขายรูปแบบใหม่ ขณะนี>อยูใ่นช่วงฤดูกาลผลไม้

กาํลงัออกสู่ตลาด กิจกรรมวนันี> ทีAสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา และสาํนกังานเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใต ้

ร่วมกนัจดัขึ>นกเ็พืAอประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมการจาํหน่าย และกระจายผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกรในช่วงสถานการณ์ covid-19 โดยเปิดโอกาส
ใหเ้ครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิตไมผ้ล กลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน
ในพื>นทีAภาคใต ้ไดน้าํผลไมแ้ละสินคา้เกษตรแปรรูปคุณภาพดี รสชาติอร่อย มาร่วมประชาสมัพนัธ์และจาํหน่ายรวม 150 ราย สินคา้กวา่ 
300 รายการ เช่น ทุเรียนสะเดด็นํ>ายะลา ลองกองตนัหยงมสั มงัคุดทิพยพ์งังา เงาะโรงเรียนนาสาร สละ จาํปาดะขวญัสตูล สม้โอทบัทิม

สยาม และสินคา้เกษตรแปรรูปทีAโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ เช่น ชาสามขิง ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดแครง ลูกหย ีมะม่วงเบาแช่อิAม สม้แขก แกงไตปลา

แหง้ กลว้ยอบ ทุเรียนทอด เป็นตน้ และ 
อีกวตัถุประสงคส์าํคญัคือ อยากใหเ้กษตรกรมีความรู้ ไดรู้้จกัวธีิการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์ในอนาคตหลงัจากเสร็จสิ>นกิจกรรมนี>  ซึA งการขาย

ออนไลน ์กมี็เทคนิควธีิการหลากหลายรูปแบบ เกษตรกร สามารถจดัทาํเพจ หรือ ช่องทาง social media ต่างๆ ในการประชาสมัพนัธ์

สินคา้ของตนเอง ซึA งมีเรืAองราวทีAมา ความเป็นอตัลกัษณ์พื>นถิAนของชุมชน ซึA งเป็นการเพิAมมูลค่า เป็นการยกระดบั ขึ>นเป็นผูป้ระกอบการ และลด

การพึAงพาพอ่คา้คนกลางใหน้อ้ยลง การขายสินคา้ออนไลนต์อ้งมีความรู้ในเรืAองต่างๆ ประกอบกนัดว้ย ซึA งหน่วยงานไดจ้ดักิจกรรมดงันี> 
1.การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์การจดัทาํเพจขายสินคา้ ใหแ้ก่เกษตรกรทีAเขา้ร่วมงาน ซึA งดาํเนินการไปแลว้เมืAอวนัทีA 23 
กรกฎาคม 2564 วทิยากรทีAประสบความสาํเร็จในการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์โดย อาจารยอ์ั_น ทววีงศส์ง่าผูเ้ขียนเขียนหนงัสือ  
"อพั ยอดขาย เพิAมยอดไลนใ์น 21 วนั " การแนะนาํวธีิและเทคนิคการประสบความสาํเร็จในการใชร้ะบบ Social Media โดย คุณตุก๊ 

ชนกวนนัท ์รักชีพ เจา้ของ "สุธาทิพยฟ์าร์ม" และอบรมการสร้างเพจดว้ย Smart Phone ผา่นโปรแกรม Canva การอบรมการใช้
งานโปรแกรม Zoom โดย ดร.ศภุฤกษ ์เวศยาสิรินทร์ บริษทั Eak Medai 
2.กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจาํหน่ายสินคา้นาทีทอง การประมูลทุเรียน การแนะนาํสินคา้โดยศิลปินดารา การลดราคาเป็นพิเศษคืนกาํไร

ใหก้บัผูบ้ริโภค ซึA งวนันี> เป็นงานวนัแรกถือวา่ไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก มีการประมูลทุเรียนสะเดด็นํ>าจงัหวดัยะลา เพืAอการ

กศุล โดยมอบเงินใหก้บัโรงพยาบาลอีกดว้ยเหลือเวลาอีก 2 วนั อยากจะเชิญชวนใหทุ้กท่านมาร่วมกนัอุดหนุน ชมและชอ้ปสินคา้เกษตรของดี

ของภาคใตผ้า่นทาง Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ถือเป็นโอกาสดีของท่านทีAจะได้

อุดหนุนและช่วยเหลือพีAนอ้งเกษตรกรในช่วงโควดิ-19 แถมยงัไดบ้ริโภคสินคา้ทั>งผลไมส้ดและผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตรแปรรูปจากเกษตรกร
ผูผ้ลิตอีกมากมาย ในราคาทีAจบัตอ้งได ้

 

 

 

 



 
เริAมแลว้ “งานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปร
รูปภาคใตอ้อนไลน ์

 
อธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ผลอตัลกัษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้ ซึEงจดัขึRนระหว่างวนัทีE 

6-8	สิงหาคม 2564	ผ่าน Fanpage	Facebook	:	ไม้ผลอตัลกัษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้	

 
วนันี>  6 สิงหาคม 2564 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้
เกษตรแปรรูปภาคใต ้ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 
6-8 สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ไดก้ล่าวรายงานการจดังานโดยมีเกษตรจงัหวดั 14 
จงัหวดัภาคใตแ้ละผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบติัการ พร้อมดว้ย เกษตรกรกวา่150 คน เขา้ร่วมงาน  
นายสุพิท จิตรภกัดีเปิดเผยวา่ เนืAองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 การบริหารจดัการผลไมภ้าคใตใ้นปีนี> จึงให้
ความสาํคญักบัการกระจายผลผลิตผา่นระบบออนไลนม์ากขึ>น เกษตรกรมีการปรับเปลีAยนวถีิการขายรูปแบบใหม่ ขณะนี>อยูใ่นช่วงฤดูกาลผลไม้

กาํลงัออกสู่ตลาด กิจกรรมวนันี> ทีAสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา และสาํนกังานเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใต ้

ร่วมกนัจดัขึ>นกเ็พืAอประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมการจาํหน่าย และกระจายผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกรในช่วงสถานการณ์ covid-19 โดยเปิดโอกาสให้
เครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิตไมผ้ล กลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร วสิาหกิจชุมชนใน
พื>นทีAภาคใต ้ไดน้าํผลไมแ้ละสินคา้เกษตรแปรรูปคุณภาพดี รสชาติอร่อย มาร่วมประชาสมัพนัธ์และจาํหน่ายรวม 150 ราย สินคา้กวา่ 300 
รายการ เช่น ทุเรียนสะเดด็นํ>ายะลา ลองกองตนัหยงมสั มงัคุดทิพยพ์งังา เงาะโรงเรียนนาสาร สละ จาํปาดะขวญัสตูล สม้โอทบัทิมสยาม และ
สินคา้เกษตรแปรรูปทีAโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ เช่น ชาสามขิง ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดแครง ลูกหย ีมะม่วงเบาแช่อิAม สม้แขก แกงไตปลาแหง้ กลว้ยอบ 

ทุเรียนทอด เป็นตน้ และ 
อีกวตัถุประสงคส์าํคญัคือ อยากใหเ้กษตรกรมีความรู้ ไดรู้้จกัวธีิการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์ในอนาคตหลงัจากเสร็จสิ>นกิจกรรมนี>  ซึA งการขาย

ออนไลน ์กมี็เทคนิควธีิการหลากหลายรูปแบบ เกษตรกร สามารถจดัทาํเพจ หรือ ช่องทาง social media ต่างๆ ในการประชาสมัพนัธ์

สินคา้ของตนเอง ซึA งมีเรืAองราวทีAมา ความเป็นอตัลกัษณ์พื>นถิAนของชุมชน ซึA งเป็นการเพิAมมูลค่า เป็นการยกระดบั ขึ>นเป็นผูป้ระกอบการ และลด

การพึAงพาพอ่คา้คนกลางใหน้อ้ยลง การขายสินคา้ออนไลนต์อ้งมีความรู้ในเรืAองต่างๆ ประกอบกนัดว้ย ซึA งหน่วยงานไดจ้ดักิจกรรมดงันี> 
1.การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์การจดัทาํเพจขายสินคา้ ใหแ้ก่เกษตรกรทีAเขา้ร่วมงาน ซึA งดาํเนินการไปแลว้เมืAอวนัทีA 23 
กรกฎาคม 2564 วทิยากรทีAประสบความสาํเร็จในการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์โดย อาจารยอ์ั_น ทววีงศส์ง่าผูเ้ขียนเขียนหนงัสือ  



"อพั ยอดขาย เพิAมยอดไลนใ์น 21 วนั " การแนะนาํวธีิและเทคนิคการประสบความสาํเร็จในการใชร้ะบบ Social Media โดย คุณตุก๊ 

ชนกวนนัท ์รักชีพ เจา้ของ "สุธาทิพยฟ์าร์ม" และอบรมการสร้างเพจดว้ย Smart Phone ผา่นโปรแกรม Canva การอบรมการใชง้าน
โปรแกรม Zoom โดย ดร.ศภุฤกษ ์เวศยาสิรินทร์ บริษทั Eak Medai 
2.กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจาํหน่ายสินคา้นาทีทอง การประมูลทุเรียน การแนะนาํสินคา้โดยศิลปินดารา การลดราคาเป็นพิเศษคืนกาํไร

ใหก้บัผูบ้ริโภค ซึA งวนันี> เป็นงานวนัแรกถือวา่ไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก มีการประมูลทุเรียนสะเดด็นํ>าจงัหวดัยะลา เพืAอการ

กศุล โดยมอบเงินใหก้บัโรงพยาบาลอีกดว้ยเหลือเวลาอีก 2 วนั อยากจะเชิญชวนใหทุ้กท่านมาร่วมกนัอุดหนุน ชมและชอ้ปสินคา้เกษตรของดี

ของภาคใตผ้า่นทาง Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ถือเป็นโอกาสดีของท่านทีAจะไดอุ้ดหนุน

และช่วยเหลือพีAนอ้งเกษตรกรในช่วงโควดิ-19 แถมยงัไดบ้ริโภคสินคา้ทั>งผลไมส้ดและผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตรแปรรูปจากเกษตรกรผูผ้ลิตอีก
มากมาย ในราคาทีAจบัตอ้งได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เริEมแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอตัลกัษณ์
และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้ออนไลน์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้
ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 6-8 สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์
และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้
 
วนันี> 6 สิงหาคม 2564 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงาน
มหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 
6-8 สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปร
รูปภาคใต ้ 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ไดก้ล่าว
รายงานการจดังานโดยมีเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใตแ้ละผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบติัการ พร้อมดว้ย 
เกษตรกรกวา่150 คน เขา้ร่วมงาน  
นายสุพิท จิตรภกัดีเปิดเผยวา่ เนืAองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 การบริหาร
จดัการผลไมภ้าคใตใ้นปีนี> จึงใหค้วามสาํคญักบัการกระจายผลผลิตผา่นระบบออนไลนม์ากขึ>น เกษตรกรมี
การปรับเปลีAยนวถีิการขายรูปแบบใหม่ ขณะนี>อยูใ่นช่วงฤดูกาลผลไมก้าํลงัออกสู่ตลาด กิจกรรมวนันี> ทีA
สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา และสาํนกังานเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดั
ภาคใต ้ร่วมกนัจดัขึ>นกเ็พืAอประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมการจาํหน่าย และกระจายผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกรในช่วง
สถานการณ์ covid-19 โดยเปิดโอกาสใหเ้ครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิตไมผ้ล กลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่น
ใหม่ (Young smart farmer) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร วสิาหกิจชุมชนในพื>นทีAภาคใต ้ไดน้าํ
ผลไมแ้ละสินคา้เกษตรแปรรูปคุณภาพดี รสชาติอร่อย มาร่วมประชาสมัพนัธ์และจาํหน่ายรวม 150 ราย 
สินคา้กวา่ 300 รายการ เช่น ทุเรียนสะเดด็นํ>ายะลา ลองกองตนัหยงมสั มงัคุดทิพยพ์งังา เงาะโรงเรียน
นาสาร สละ จาํปาดะขวญัสตูล สม้โอทบัทิมสยาม และสินคา้เกษตรแปรรูปทีAโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ เช่น 
ชาสามขิง ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดแครง ลูกหย ีมะม่วงเบาแช่อิAม สม้แขก แกงไตปลาแหง้ กลว้ยอบ ทุเรียนทอด 
เป็นตน้ และ 
อีกวตัถุประสงคส์าํคญัคือ อยากใหเ้กษตรกรมีความรู้ ไดรู้้จกัวธีิการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์ในอนาคต
หลงัจากเสร็จสิ>นกิจกรรมนี> ซึA งการขายออนไลน ์กมี็เทคนิควธีิการหลากหลายรูปแบบ เกษตรกร สามารถ
จดัทาํเพจ หรือ ช่องทาง social media ต่างๆ ในการประชาสมัพนัธ์สินคา้ของตนเอง ซึA งมีเรืAองราว
ทีAมา ความเป็นอตัลกัษณ์พื>นถิAนของชุมชน ซึA งเป็นการเพิAมมูลค่า เป็นการยกระดบั ขึ>นเป็นผูป้ระกอบการ 



และลดการพึAงพาพอ่คา้คนกลางใหน้อ้ยลง การขายสินคา้ออนไลนต์อ้งมีความรู้ในเรืAองต่างๆ ประกอบกนั
ดว้ย ซึA งหน่วยงานไดจ้ดักิจกรรมดงันี> 
1.การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์การจดัทาํเพจขายสินคา้ ใหแ้ก่เกษตรกรทีAเขา้
ร่วมงาน ซึA งดาํเนินการไปแลว้เมืAอวนัทีA 23 กรกฎาคม 2564 วทิยากรทีAประสบความสาํเร็จในการ
จาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์โดย อาจารยอ์ ั_น ทววีงศส์ง่าผูเ้ขียนเขียนหนงัสือ  
"อพั ยอดขาย เพิAมยอดไลนใ์น 21 วนั " การแนะนาํวธีิและเทคนิคการประสบความสาํเร็จในการใช้
ระบบ Social Media โดย คุณตุก๊ ชนกวนนัท ์รักชีพ เจา้ของ "สุธาทิพยฟ์าร์ม" และอบรมการ
สร้างเพจดว้ย Smart Phone ผา่นโปรแกรม Canva การอบรมการใชง้านโปรแกรม Zoom 
โดย ดร.ศภุฤกษ ์เวศยาสิรินทร์ บริษทั Eak Medai 
2.กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจาํหน่ายสินคา้นาทีทอง การประมูลทุเรียน การแนะนาํสินคา้โดย
ศิลปินดารา การลดราคาเป็นพิเศษคืนกาํไรใหก้บัผูบ้ริโภค ซึA งวนันี> เป็นงานวนัแรกถือวา่ไดรั้บการตอบรับ
จากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก มีการประมูลทุเรียนสะเดด็นํ>าจงัหวดัยะลา เพืAอการกศุล โดยมอบเงินใหก้บั
โรงพยาบาลอีกดว้ยเหลือเวลาอีก 2 วนั อยากจะเชิญชวนใหทุ้กท่านมาร่วมกนัอุดหนุน ชมและชอ้ปสินคา้
เกษตรของดีของภาคใตผ้า่นทาง Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปร
รูปภาคใต ้ถือเป็นโอกาสดีของท่านทีAจะไดอุ้ดหนุนและช่วยเหลือพีAนอ้งเกษตรกรในช่วงโควดิ-19 แถมยงั
ไดบ้ริโภคสินคา้ทั>งผลไมส้ดและผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตรแปรรูปจากเกษตรกรผูผ้ลิตอีกมากมาย ในราคาทีAจบั
ตอ้งได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
เริAมแลว้ “งานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปร
รูปภาคใตอ้อนไลน ์ 
 
วนันี> 6 สิงหาคม 2564 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงาน
มหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 
6-8 สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปร
รูปภาคใต ้ 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ไดก้ล่าว
รายงานการจดังานโดยมีเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใตแ้ละผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบติัการ พร้อมดว้ย 
เกษตรกรกวา่150 คน เขา้ร่วมงาน  
นายสุพิท จิตรภกัดีเปิดเผยวา่ เนืAองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 การบริหาร
จดัการผลไมภ้าคใตใ้นปีนี> จึงใหค้วามสาํคญักบัการกระจายผลผลิตผา่นระบบออนไลนม์ากขึ>น เกษตรกรมี
การปรับเปลีAยนวถีิการขายรูปแบบใหม่ ขณะนี>อยูใ่นช่วงฤดูกาลผลไมก้าํลงัออกสู่ตลาด กิจกรรมวนันี> ทีA
สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา และสาํนกังานเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดั
ภาคใต ้ร่วมกนัจดัขึ>นกเ็พืAอประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมการจาํหน่าย และกระจายผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกรในช่วง
สถานการณ์ covid-19 โดยเปิดโอกาสใหเ้ครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิตไมผ้ล กลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่น
ใหม่ (Young smart farmer) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร วสิาหกิจชุมชนในพื>นทีAภาคใต ้ไดน้าํ
ผลไมแ้ละสินคา้เกษตรแปรรูปคุณภาพดี รสชาติอร่อย มาร่วมประชาสมัพนัธ์และจาํหน่ายรวม 150 ราย 
สินคา้กวา่ 300 รายการ เช่น ทุเรียนสะเดด็นํ>ายะลา ลองกองตนัหยงมสั มงัคุดทิพยพ์งังา เงาะโรงเรียน
นาสาร สละ จาํปาดะขวญัสตูล สม้โอทบัทิมสยาม และสินคา้เกษตรแปรรูปทีAโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ เช่น 
ชาสามขิง ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดแครง ลูกหย ีมะม่วงเบาแช่อิAม สม้แขก แกงไตปลาแหง้ กลว้ยอบ ทุเรียนทอด 
เป็นตน้ และ 
อีกวตัถุประสงคส์าํคญัคือ อยากใหเ้กษตรกรมีความรู้ ไดรู้้จกัวธีิการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์ในอนาคต
หลงัจากเสร็จสิ>นกิจกรรมนี> ซึA งการขายออนไลน ์กมี็เทคนิควธีิการหลากหลายรูปแบบ เกษตรกร สามารถ
จดัทาํเพจ หรือ ช่องทาง social media ต่างๆ ในการประชาสมัพนัธ์สินคา้ของตนเอง ซึA งมีเรืAองราว
ทีAมา ความเป็นอตัลกัษณ์พื>นถิAนของชุมชน ซึA งเป็นการเพิAมมูลค่า เป็นการยกระดบั ขึ>นเป็นผูป้ระกอบการ 



และลดการพึAงพาพอ่คา้คนกลางใหน้อ้ยลง การขายสินคา้ออนไลนต์อ้งมีความรู้ในเรืAองต่างๆ ประกอบกนั
ดว้ย ซึA งหน่วยงานไดจ้ดักิจกรรมดงันี> 
1.การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์การจดัทาํเพจขายสินคา้ ใหแ้ก่เกษตรกรทีAเขา้
ร่วมงาน ซึA งดาํเนินการไปแลว้เมืAอวนัทีA 23 กรกฎาคม 2564 วทิยากรทีAประสบความสาํเร็จในการ
จาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์โดย อาจารยอ์ ั_น ทววีงศส์ง่าผูเ้ขียนเขียนหนงัสือ  
"อพั ยอดขาย เพิAมยอดไลนใ์น 21 วนั " การแนะนาํวธีิและเทคนิคการประสบความสาํเร็จในการใช้
ระบบ Social Media โดย คุณตุก๊ ชนกวนนัท ์รักชีพ เจา้ของ "สุธาทิพยฟ์าร์ม" และอบรมการ
สร้างเพจดว้ย Smart Phone ผา่นโปรแกรม Canva การอบรมการใชง้านโปรแกรม Zoom 
โดย ดร.ศภุฤกษ ์เวศยาสิรินทร์ บริษทั Eak Medai 
2.กจิกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจาํหน่ายสินค้านาททีอง การประมูลทุเรียน การแนะนําสินค้าโดย
ศิลปินดารา การลดราคาเป็นพเิศษคืนกาํไรให้กบัผู้บริโภค ซึEงวนันีRเป็นงานวนัแรกถือว่าได้รับการตอบรับ
จากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก มกีารประมูลทุเรียนสะเดด็นํRาจงัหวดัยะลา เพืEอการกศุล โดยมอบเงนิให้กบั
โรงพยาบาลอกีด้วยเหลือเวลาอกี 2 วนั อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกนัอดุหนุน ชมและช้อปสินค้า
เกษตรของดขีองภาคใต้ผ่านทาง Fanpage Facebook : ไม้ผลอตัลกัษณ์และสินค้าเกษตร
แปรรูปภาคใต้ ถือเป็นโอกาสดขีองท่านทีEจะได้อดุหนุนและช่วยเหลือพีEน้องเกษตรกรในช่วงโควดิ-19 
แถมยงัได้บริโภคสินค้าทัRงผลไม้สดและผลติภณัฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรผู้ผลติอกีมากมาย ใน
ราคาทีEจบัต้องได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เริAมแลว้ “งานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต้
ออนไลน ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้
ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 6-8 สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์
และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้
 
วนันี> 6 สิงหาคม 2564 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงาน
มหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 
6-8 สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปร
รูปภาคใต ้ 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ไดก้ล่าว
รายงานการจดังานโดยมีเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใตแ้ละผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบติัการ พร้อมดว้ย 
เกษตรกรกวา่150 คน เขา้ร่วมงาน  
นายสุพิท จิตรภกัดีเปิดเผยวา่ เนืAองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 การบริหาร
จดัการผลไมภ้าคใตใ้นปีนี> จึงใหค้วามสาํคญักบัการกระจายผลผลิตผา่นระบบออนไลนม์ากขึ>น เกษตรกรมี
การปรับเปลีAยนวถีิการขายรูปแบบใหม่ ขณะนี>อยูใ่นช่วงฤดูกาลผลไมก้าํลงัออกสู่ตลาด กิจกรรมวนันี> ทีA
สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา และสาํนกังานเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดั
ภาคใต ้ร่วมกนัจดัขึ>นกเ็พืAอประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมการจาํหน่าย และกระจายผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกรในช่วง
สถานการณ์ covid-19 โดยเปิดโอกาสใหเ้ครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิตไมผ้ล กลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่น
ใหม่ (Young smart farmer) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร วสิาหกิจชุมชนในพื>นทีAภาคใต ้ไดน้าํ
ผลไมแ้ละสินคา้เกษตรแปรรูปคุณภาพดี รสชาติอร่อย มาร่วมประชาสมัพนัธ์และจาํหน่ายรวม 150 ราย 
สินคา้กวา่ 300 รายการ เช่น ทุเรียนสะเดด็นํ>ายะลา ลองกองตนัหยงมสั มงัคุดทิพยพ์งังา เงาะโรงเรียน
นาสาร สละ จาํปาดะขวญัสตูล สม้โอทบัทิมสยาม และสินคา้เกษตรแปรรูปทีAโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ เช่น 
ชาสามขิง ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดแครง ลูกหย ีมะม่วงเบาแช่อิAม สม้แขก แกงไตปลาแหง้ กลว้ยอบ ทุเรียนทอด 
เป็นตน้ และ 
อีกวตัถุประสงคส์าํคญัคือ อยากใหเ้กษตรกรมีความรู้ ไดรู้้จกัวธีิการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์ในอนาคต
หลงัจากเสร็จสิ>นกิจกรรมนี> ซึA งการขายออนไลน ์กมี็เทคนิควธีิการหลากหลายรูปแบบ เกษตรกร สามารถ
จดัทาํเพจ หรือ ช่องทาง social media ต่างๆ ในการประชาสมัพนัธ์สินคา้ของตนเอง ซึA งมีเรืAองราว



ทีAมา ความเป็นอตัลกัษณ์พื>นถิAนของชุมชน ซึA งเป็นการเพิAมมูลค่า เป็นการยกระดบั ขึ>นเป็นผูป้ระกอบการ 
และลดการพึAงพาพอ่คา้คนกลางใหน้อ้ยลง การขายสินคา้ออนไลนต์อ้งมีความรู้ในเรืAองต่างๆ ประกอบกนั
ดว้ย ซึA งหน่วยงานไดจ้ดักิจกรรมดงันี> 
1.การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์การจดัทาํเพจขายสินคา้ ใหแ้ก่เกษตรกรทีAเขา้
ร่วมงาน ซึA งดาํเนินการไปแลว้เมืAอวนัทีA 23 กรกฎาคม 2564 วทิยากรทีAประสบความสาํเร็จในการ
จาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์โดย อาจารยอ์ ั_น ทววีงศส์ง่าผูเ้ขียนเขียนหนงัสือ  
"อพั ยอดขาย เพิAมยอดไลนใ์น 21 วนั " การแนะนาํวธีิและเทคนิคการประสบความสาํเร็จในการใช้
ระบบ Social Media โดย คุณตุก๊ ชนกวนนัท ์รักชีพ เจา้ของ "สุธาทิพยฟ์าร์ม" และอบรมการ
สร้างเพจดว้ย Smart Phone ผา่นโปรแกรม Canva การอบรมการใชง้านโปรแกรม Zoom 
โดย ดร.ศภุฤกษ ์เวศยาสิรินทร์ บริษทั Eak Medai 
2.กจิกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจาํหน่ายสินค้านาททีอง การประมูลทุเรียน การแนะนําสินค้าโดย
ศิลปินดารา การลดราคาเป็นพเิศษคืนกาํไรให้กบัผู้บริโภค ซึEงวนันีRเป็นงานวนัแรกถือว่าได้รับการตอบรับ
จากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก มกีารประมูลทุเรียนสะเดด็นํRาจงัหวดัยะลา เพืEอการกศุล โดยมอบเงนิให้กบั
โรงพยาบาลอกีด้วยเหลือเวลาอกี 2 วนั อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกนัอดุหนุน ชมและช้อปสินค้า
เกษตรของดขีองภาคใต้ผ่านทาง Fanpage Facebook : ไม้ผลอตัลกัษณ์และสินค้าเกษตร
แปรรูปภาคใต้ ถือเป็นโอกาสดขีองท่านทีEจะได้อดุหนุนและช่วยเหลือพีEน้องเกษตรกรในช่วงโควดิ-19 
แถมยงัได้บริโภคสินค้าทัRงผลไม้สดและผลติภณัฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรผู้ผลติอกีมากมาย ใน
ราคาทีEจบัต้องได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
เริAมแลว้ “งานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต้
ออนไลน ์
 
อธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ผลอตัลกัษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้ ซึEงจดัขึRนระหว่างวนัทีE 6-8 สิงหาคม 2564 ผ่าน 

Fanpage Facebook : ไม้ผลอตัลกัษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้ 

 
วนันี>  6 สิงหาคม 2564 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้
เกษตรแปรรูปภาคใต ้ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 
6-8 สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ไดก้ล่าวรายงานการจดังานโดยมีเกษตรจงัหวดั 14 
จงัหวดัภาคใตแ้ละผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบติัการ พร้อมดว้ย เกษตรกรกวา่150 คน เขา้ร่วมงาน  
นายสุพิท จิตรภกัดีเปิดเผยวา่ เนืAองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 การบริหารจดัการผลไมภ้าคใตใ้นปีนี> จึงให้
ความสาํคญักบัการกระจายผลผลิตผา่นระบบออนไลนม์ากขึ>น เกษตรกรมีการปรับเปลีAยนวถีิการขายรูปแบบใหม่ ขณะนี>อยูใ่นช่วงฤดูกาลผลไม้

กาํลงัออกสู่ตลาด กิจกรรมวนันี> ทีAสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา และสาํนกังานเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใต ้

ร่วมกนัจดัขึ>นกเ็พืAอประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมการจาํหน่าย และกระจายผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกรในช่วงสถานการณ์ covid-19 โดยเปิดโอกาสให้
เครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิตไมผ้ล กลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร วสิาหกิจชุมชนใน
พื>นทีAภาคใต ้ไดน้าํผลไมแ้ละสินคา้เกษตรแปรรูปคุณภาพดี รสชาติอร่อย มาร่วมประชาสมัพนัธ์และจาํหน่ายรวม 150 ราย สินคา้กวา่ 300 
รายการ เช่น ทุเรียนสะเดด็นํ>ายะลา ลองกองตนัหยงมสั มงัคุดทิพยพ์งังา เงาะโรงเรียนนาสาร สละ จาํปาดะขวญัสตูล สม้โอทบัทิมสยาม และ
สินคา้เกษตรแปรรูปทีAโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ เช่น ชาสามขิง ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดแครง ลูกหย ีมะม่วงเบาแช่อิAม สม้แขก แกงไตปลาแหง้ กลว้ยอบ 

ทุเรียนทอด เป็นตน้ และ 
อีกวตัถุประสงคส์าํคญัคือ อยากใหเ้กษตรกรมีความรู้ ไดรู้้จกัวธีิการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์ในอนาคตหลงัจากเสร็จสิ>นกิจกรรมนี>  ซึA งการขาย

ออนไลน ์กมี็เทคนิควธีิการหลากหลายรูปแบบ เกษตรกร สามารถจดัทาํเพจ หรือ ช่องทาง social media ต่างๆ ในการประชาสมัพนัธ์

สินคา้ของตนเอง ซึA งมีเรืAองราวทีAมา ความเป็นอตัลกัษณ์พื>นถิAนของชุมชน ซึA งเป็นการเพิAมมูลค่า เป็นการยกระดบั ขึ>นเป็นผูป้ระกอบการ และลด

การพึAงพาพอ่คา้คนกลางใหน้อ้ยลง การขายสินคา้ออนไลนต์อ้งมีความรู้ในเรืAองต่างๆ ประกอบกนัดว้ย ซึA งหน่วยงานไดจ้ดักิจกรรมดงันี> 
1.การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์การจดัทาํเพจขายสินคา้ ใหแ้ก่เกษตรกรทีAเขา้ร่วมงาน ซึA งดาํเนินการไปแลว้เมืAอวนัทีA 23 
กรกฎาคม 2564 วทิยากรทีAประสบความสาํเร็จในการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์โดย อาจารยอ์ั_น ทววีงศส์ง่าผูเ้ขียนเขียนหนงัสือ  
"อพั ยอดขาย เพิAมยอดไลนใ์น 21 วนั " การแนะนาํวธีิและเทคนิคการประสบความสาํเร็จในการใชร้ะบบ Social Media โดย คุณตุก๊ 

ชนกวนนัท ์รักชีพ เจา้ของ "สุธาทิพยฟ์าร์ม" และอบรมการสร้างเพจดว้ย Smart Phone ผา่นโปรแกรม Canva การอบรมการใชง้าน
โปรแกรม Zoom โดย ดร.ศภุฤกษ ์เวศยาสิรินทร์ บริษทั Eak Medai 
2.กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจาํหน่ายสินคา้นาทีทอง การประมูลทุเรียน การแนะนาํสินคา้โดยศิลปินดารา การลดราคาเป็นพิเศษคืนกาํไร

ใหก้บัผูบ้ริโภค ซึA งวนันี> เป็นงานวนัแรกถือวา่ไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก มีการประมูลทุเรียนสะเดด็นํ>าจงัหวดัยะลา เพืAอการ

กศุล โดยมอบเงินใหก้บัโรงพยาบาลอีกดว้ยเหลือเวลาอีก 2 วนั อยากจะเชิญชวนใหทุ้กท่านมาร่วมกนัอุดหนุน ชมและชอ้ปสินคา้เกษตรของดี

ของภาคใตผ้า่นทาง Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ถือเป็นโอกาสดีของท่านทีAจะไดอุ้ดหนุน

และช่วยเหลือพีAนอ้งเกษตรกรในช่วงโควดิ-19 แถมยงัไดบ้ริโภคสินคา้ทั>งผลไมส้ดและผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตรแปรรูปจากเกษตรกรผูผ้ลิตอีก
มากมาย ในราคาทีAจบัตอ้งได ้



 

 
เริEมแล้ว “งานมหกรรมไม้ผลอตัลกัษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้
ออนไลน์ 
6 สิงหาคม 2564 
Facebook Twitter Line 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้
ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 6-8 สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์
และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้
 
วันนี้ 6 สิงหาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์และสินค้า
เกษตรแปรรูปภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
6-8 สิงหาคม 2564 ผ่าน Fanpage Facebook : ไม้ผลอัตลักษณ์
และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้  
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้กล่าวรายงานการจัดงานโดยมีเกษตร
จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ พร้อมด้วย 
เกษตรกรกว่า150 คน เข้าร่วมงาน  
นายสุพิท จิตรภักดีเปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส Covid-19 การบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ในปีนี้จึงให้
ความสำคัญกับการกระจายผลผลิตผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เกษตรกร
มีการปรับเปลี่ยนวิถีการขายรูปแบบใหม่ ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูกาลผลไม้
กำลังออกสู่ตลาด กิจกรรมวันนี้ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัด
ภาคใต้ ร่วมกันจัดขึ้นก็เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการจำหน่าย และ
กระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกรในช่วงสถานการณ์ covid-19 โดยเปิด
โอกาสให้เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล กลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่น
ใหม่ (Young smart farmer) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
ในพื้นที่ภาคใต้ ได้นำผลไม้และสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพดี รสชาติ



อร่อย มาร่วมประชาสัมพันธ์และจำหน่ายรวม 150 ราย สินค้ากว่า 
300 รายการ เช่น ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา ลองกองตันหยงมัส มังคุด
ทิพย์พังงา เงาะโรงเรียนนาสาร สละ จำปาดะขวัญสตูล ส้มโอทับทิม
สยาม และสินค้าเกษตรแปรรูปที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เช่น ชาสามขิง 
ผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครง ลูกหยี มะม่วงเบาแช่อิ่ม ส้มแขก แกงไตปลา
แห้ง กล้วยอบ ทุเรียนทอด เป็นต้น และ 
อีกวัตถุประสงค์สำคัญคือ อยากให้เกษตรกรมีความรู้ ได้รู้จักวิธีการ
จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ในอนาคตหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้ ซึ่งการ
ขายออนไลน์ ก็มีเทคนิควิธีการหลากหลายรูปแบบ เกษตรกร สามารถ
จัดทำเพจ หรือ ช่องทาง social media ต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์
สินค้าของตนเอง ซึ่งมีเรื่องราวที่มา ความเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นของ
ชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า เป็นการยกระดับ ขึ้นเป็นผู้ประกอบการ 
และลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางให้น้อยลง การขายสินค้าออนไลน์ต้อง
มีความรู้ในเรื่องต่างๆ ประกอบกันด้วย ซึ่งหน่วยงานได้จัดกิจกรรมดังนี้ 
1.การอบรมให้ความรู้ด้านการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การจัดทำเพจ
ขายสินค้า ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ซึ่งดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 
23 กรกฎาคม 2564 วิทยากรที่ประสบความสำเร็จในการจำหน่าย
สินค้าออนไลน์ โดย อาจารย์อั๋น ทวีวงศ์สง่าผู้เขียนเขียนหนังสือ  
"อัพ ยอดขาย เพิ่มยอดไลน์ใน 21 วัน " การแนะนำวิธีและเทคนิคการ
ประสบความสำเร็จในการใช้ระบบ Social Media โดย คุณตุ๊ก 
ชนกวนันท์ รักชีพ เจ้าของ "สุธาทิพย์ฟาร์ม" และอบรมการสร้างเพจ
ด้วย Smart Phone ผ่านโปรแกรม Canva การอบรมการใช้งาน
โปรแกรม Zoom โดย ดร.ศภุฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ บริษัท Eak Medai 
2.กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจำหน่ายสินค้านาทีทอง การ
ประมูลทุเรียน การแนะนำสินค้าโดยศิลปินดารา การลดราคาเป็นพิเศษ
คืนกำไรให้กับผู้บริโภค ซึ่งวันนี้เป็นงานวันแรกถือว่าได้รับการตอบรับ
จากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก มีการประมูลทุเรียนสะเด็ดน้ำจังหวัดยะลา 
เพื่อการกุศล โดยมอบเงินให้กับโรงพยาบาลอีกด้วยเหลือเวลาอีก 2 
วัน อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกันอุดหนุน ชมและช้อปสินค้า
เกษตรของดีของภาคใต้ผ่านทาง Fanpage Facebook : ไม้ผลอัต
ลักษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้ ถือเป็นโอกาสดีของท่านที่จะได้
อุดหนุนและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงโควิด-19 แถมยังได้
บริโภคสินค้าทั้งผลไม้สดและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปจาก  



 
 

 

 
  วนันี> (6 สิงหาคม 2564)นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้
ผลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้ซึA งจดัขึ>นระหวา่งวนัทีA 6-8 สิงหาคม 2564 ผา่น Fanpage 
Facebook : ไมผ้ลอตัลกัษณ์และสินคา้เกษตรแปรรูปภาคใต ้
           นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ไดก้ล่าวรายงาน
การจดังานโดยมีเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใตแ้ละผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบติัการ พร้อมดว้ย เกษตรกรกวา่150 คน 
เขา้ร่วมงาน          



 
             นายสุพิท จิตรภกัดีเปิดเผยวา่ เนืAองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสCovid-19 การบริหาร
จดัการผลไมภ้าคใตใ้นปีนี> จึงใหค้วามสาํคญักบัการกระจายผลผลิตผา่นระบบออนไลนม์ากขึ>น เกษตรกรมีการปรับเปลีAยน
วถีิการขายรูปแบบใหม่ขณะนี>อยูใ่นช่วงฤดูกาลผลไมก้าํลงัออกสู่ตลาด กิจกรรมวนันี> ทีAสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการ
เกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา และสาํนกังานเกษตรจงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใตร่้วมกนัจดัขึ>นกเ็พืAอประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริม
การจาํหน่าย และกระจายผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกรในช่วงสถานการณ์ covid-19           

 
            โดยเปิดโอกาสใหเ้ครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิตไมผ้ล กลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart 



farmer) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร วสิาหกิจชุมชนในพื>นทีAภาคใต ้ไดน้าํผลไมแ้ละสินคา้เกษตรแปรรูปคุณภาพดี รสชาติ
อร่อย มาร่วมประชาสมัพนัธ์และจาํหน่ายรวม 150 ราย สินคา้กวา่ 300 รายการเช่น ทุเรียนสะเดด็นํ>ายะลา ลองกอง
ตนัหยงมสั มงัคุดทิพยพ์งังา เงาะโรงเรียนนาสารสละ จาํปาดะขวญัสตูล  สม้โอทบัทิมสยาม และสินคา้เกษตรแปรรูปทีA
โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ เช่น ชาสามขิงผลิตภณัฑจ์ากเห็ดแครง ลูกหย ีมะม่วงเบาแช่อิAม สม้แขก แกงไตปลาแหง้ กลว้ยอบ
ทุเรียนทอด เป็นตน้ และอีกวตัถุประสงคส์าํคญัคือ อยากใหเ้กษตรกรมีความรู้ ไดรู้้จกัวธีิการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์ใน
อนาคตหลงัจากเสร็จสิ>นกิจกรรมนี>          

 
           ซึA งการขายออนไลน ์กมี็เทคนิควธีิการหลากหลายรูปแบบ เกษตรกร สามารถจดัทาํเพจ หรือ ช่องทาง 
social media ต่างๆ ในการประชาสมัพนัธ์สินคา้ของตนเอง ซึA งมีเรืAองราวทีAมา ความเป็นอตัลกัษณ์พื>นถิAนของ
ชุมชน ซึA งเป็นการเพิAมมูลค่า เป็นการยกระดบั ขึ>นเป็นผูป้ระกอบการ และลดการพึAงพาพอ่คา้คนกลางใหน้อ้ยลง การขาย
สินคา้ออนไลนต์อ้งมีความรู้ในเรืAองต่างๆ ประกอบกนัดว้ย ซึA งหน่วยงานไดจ้ดักิจกรรมดงันี> 
      1.การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์การจดัทาํเพจขายสินคา้ ใหแ้ก่เกษตรกรทีAเขา้ร่วมงาน ซึA ง
ดาํเนินการไปแลว้เมืAอวนัทีA 23 กรกฎาคม 2564 วทิยากรทีAประสบความสาํเร็จในการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์โดย 
อาจารยอ์ั_น ทววีงศส์ง่าผูเ้ขียนเขียนหนงัสือ 
“อพั ยอดขาย เพิAมยอดไลนใ์น 21 วนั ” การแนะนาํวธีิและเทคนิคการประสบความสาํเร็จในการใชร้ะบบ Social 
Media โดย คุณตุก๊ ชนกวนนัท ์รักชีพ เจา้ของ “สุธาทิพยฟ์าร์ม” และอบรมการสร้างเพจดว้ย Smart Phone 
ผา่นโปรแกรม Canva การอบรมการใชง้านโปรแกรม Zoom โดย ดร.ศภุฤกษ ์เวศยาสิรินทร์ บริษทั Eak 
Medai 
      2.กจิกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจาํหน่ายสินค้านาททีอง การประมูลทุเรียน การแนะนําสินค้าโดยศิลปินดารา 
การลดราคาเป็นพเิศษคืนกาํไรให้กบัผู้บริโภค ซึEงวนันีRเป็นงานวนัแรกถือว่าได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก มี
การประมูลทุเรียนสะเดด็นํRาจงัหวดัยะลา เพืEอการกศุล โดยมอบเงนิให้กบัโรงพยาบาลอกีด้วยเหลือเวลาอกี 2 วนั อยากจะ
เชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกนัอดุหนุน ชมและช้อปสินค้าเกษตรของดขีองภาคใต้ผ่านทาง Fanpage 
Facebook : ไม้ผลอตัลกัษณ์และสินค้าเกษตรแปรรูปภาคใต้ ถือเป็นโอกาสดขีองท่านทีEจะได้อดุหนุนและช่วยเหลือ
พีEน้องเกษตรกรในช่วงโควดิ-19 แถมยงัได้บริโภคสินค้าทัRงผลไม้สดและผลติภณัฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกร
ผู้ผลติอกีมากมาย ในราคาทีEจบัต้องได้ 
 

 



 

 
 

 

ลดผลกระทบโควิด-19 ด้วย Young Smart 

Farmer 
 

7 ส.ค.64 - จ.ชัยนาท สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ด้วย Young Smart Farmer พร้อมสนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-
19 สร้างงาน สร้างอาชีพด้วยเกษตรกรรม 
เมื่อเทคโนโลยีเริ่มทีบทบาทในทุกอาชีพ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท (สสก.1) เปิด
กิจกรรม "Young Smart Farmer ต้นแบบ สสก.1 จ.ชัยนาท" ถ่ายทอดความสำเร็จของเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ เปี่ยมสุข
ฟาร์ม ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา และ สวนส้มโออำนวย ตำบลนางลือ อ.เมืองชัยนาท ที่เข้าร่วมโครงการและปรับวิธีการ
เพาะปลูกที่ใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วย 

นายวีระชัย เข็มวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท (สสก.1) บอกว่า การ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 9 จังหวัดภาคกลาง ซึ่งมี
ผลสำเร็จ สามารถพัฒนาให้ Young Smart Farmer ที่สมัครเข้าร่วม เกิดการพัฒนาจนกลายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรรุ่นใหม่ ที่มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในยุคเกษตร 4.0 ด้วยการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมตามหลักการธุรกิจเกษตร  

สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาด ส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการนำแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด 



โดยวันนี้ Young Smart Farmer สามารถเป็นต้นแบบ และเป็นผู้นำในการพัฒนาการเกษตรของชุมชนได้ตามเป้าหมาย
เช่น เปี่ยมสุขฟาร์ม ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท ของ นายณธัชพงศ์ รักศรี และนายธนเดช ไชยพัฒรัตนา ซึ่งเป็น
คนรุ่นใหม่ที่มีใจรักด้านการเกษตร และใช้เวลาว่างจากงานประจำมาทำการเกษตร ด้วยแนวคิด “เกษตรกร
วันหยุด” เน้นการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นกิจกรรมหลัก และเพิ่มมูลค่าด้วยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สร้าง
รายได้ที่น่าพอใจ นับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ 
 

อีกตัวอย่างนายสุทธิพจน์ เชื้ออภัยวงษ์ ได้สมัครเข้าร่วมเป็น Young Smart Farmer ของจังหวัดชัยนาทใน
ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งต้นแบบ นำผลผลิตส้มโอมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและปลอดภัยตรงตามที่ตลาด
ต้องการ ได้ผลผลิตที่ดี และมีรายได้ที่ตามคาดหวังอีกด้วย 
 

ทั้งนนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และต้องการกลับบ้าน
เกิดเพื่อมาประกอบอาชีพการเกษตร การสมัครเข้าร่วมเป็น Young Smart Farmer จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมีส่วน
ช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆได้ที่สำนักงานเกษตร
อำเภอหรือจังหวัดที่อยู่ใกล้บ้าน 

เกษตรกรต้นแบบฟาร์มจิ้งหรีด บอกวว่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จะทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากปกติ จากเดิม
จิ้งหรีดสดราคากิโลกรัมละ 150 บาท เมื่อแปรรูปมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 4,000 บาทได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นผง
โปรตีน แป้งโปรตีน และสารสกัดจากจิ้งหรีด ที่มีคุณค่าทางอาหาร และในตลาดโลกเริ่มมีความต้องการเปิดกว้างมาก
ขึ้น 

ขณะที่นายสุทธิพจน์ เชื้ออภัยวงษ์ เกษตรกรสวนส้มโอ กล่าวว่า จากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด – 
19  ทำให้ธุรกิจส่วนตัวที่ทำไม่สามารถไปต่อไป จึงตัดสินใจกลับมายังบ้านเกิดที่จังหวัดชัยนาท เริ่มต้นใหม่ด้วยการทำ
สวนส้มโอ โดยวางแผนที่จะพัฒนาให้มีการต่อยอดผลผลิตด้วยการแปรรูปออกจำหน่าย แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่ นั่นจึงเป็นที่มาของการสมัครเข้าร่วมเป็น Young Smart Farmer จากองค์ความรู้จาก
ข้อแนะนำทั้งแนวทางและแนวคิด ส่งผลให้เกิดแนวคิดและช่องทางของการก้าวเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ซึ่งการ
เข้าร่วม Young Smart Farmer ทำให้ตกผลึกทางความคิด และเลือกที่จะทำเกษตรสุขภาพควบคู่กับการแปร
รูปแบบ ZERO WASTE ที่เน้นจุดขาย “ปลูกสุขภาพจากดิน ส่งสุขภาพถึงมือคุณ”  
 

ทั้งนี้ในการแปรรูปแบบ ZERO WASTE นั้นจะนำทุกส่วนของผลส้มโอมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า โดยเริ่มจากส่วนของผลและ
กุ้ง นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มโอสกัดเย็น, ไอศกรีมส้มโอ, แยมส้มโอ, น้ำส้มโอแบบผงชงดื่ม และวิตามินเม็ดฟูละลาย
น้ำจากส้มโอ ขณะที่ส่วนของเยื่อสำลีส้มโอ จะนำมาแปรรูปเป็นกระดาษจากเยื่อสำลีส้มโอ, แผ่นมาร์คหน้าส้มโอและ
ครีมมาร์คหน้าส้มโอ  
 

สำหรับในส่วนของผิว จะนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันหอมระเหยเปลือกส้มโอชนิดต่าง ๆ ชาเปลือกส้มโอ เซรั่มส้มโอ, แคปซูลจาก
เปลือกส้มโอ และเปลือกส้มโออบบ๊วยอบแห้ง ที่เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

สสก.1 จ.ชัยนาท ชู Young Smart Farmer “เปีE ยมสุข
ฟาร์ม-สวนส้มโออาํนวย” สร้างโอกาสทาํเงนิ จากผลติภณัฑ์แปรรูป 

 
เมืAอวนัทีA 7 ส.ค. 64 นายวรีะชยั เขม็วงษ ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 1 จงัหวดัชยันาท (สสก.1) พร้อมดว้ย
เจา้หนา้ทีAทีAเกีAยวขอ้งลงพื>นทีAจงัหวดัชยันาท ภายใตกิ้จกรรม "สืAอมวลชนสญัจร Young Smart Farmer ตน้แบบ สสก.1 จ.
ชยันาท" เพืAอเยีAยมชมความสาํเร็จของเกษตรกรทีAเขา้ร่วมโครงการ Young Smart Farmer   ประกอบดว้ย เปีA ยมสุขฟาร์ม ต.วงัไก่

เถืAอน อ.หนัคา และ สวนสม้โออาํนวย ต.นางลือ อ.เมืองชยันาท 

ทั>งนี>  นายวรีะชยั เขม็วงษ ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 1 จงัหวดัชยันาท (สสก.1) เปิดเผยวา่ สาํนกังาน
ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 1 จงัหวดัชยันาท (สสก.1) ไดด้าํเนินนโยบายขบัเคลืAอนงานพฒันาการเกษตรตามนโยบายของกรม
ส่งเสริมการเกษตรอยา่งเขม้ขน้และต่อเนืAอง โดยเฉพาะการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ใน
พื>นทีAรับผดิชอบทั>ง 9 จงัหวดัภาคกลาง ประกอบดว้ย จงัหวดัชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี 

ลพบุรี และกรุงเทพมหานคร จนประสบความสาํเร็จ สามารถพฒันาให ้Young Smart Farmer ทีAสมคัรเขา้ร่วม เกิดการพฒันาจน

กลายเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ ทีAมีความรู้อยา่งถ่องแทเ้กีAยวกบัการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในยคุ

เกษตร 4.0 ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ตลอดถึงนวตักรรมตามหลกัการธุรกิจเกษตร การนาํขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการผลิตและ

การตลาด และทีAสาํคญัคือ การเพิAมมูลค่าผลผลิตดว้ยการนาํแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆทีAมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน ตรงกบัความตอ้งการ

ของตลาด   

นายวรีะชยั กล่าวต่อไปวา่  วนันี>  Young Smart Farmer ภายใตก้ารส่งเสริมและพฒันาของสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 1 
จงัหวดัชยันาท สามารถเป็นตน้แบบ และเป็นผูน้าํในการพฒันาการเกษตรของชุมชนไดต้ามเป้าหมายทีAกาํหนด ดงัเช่นเปีA ยมสุขฟาร์ม ต.วงัไก่

เถืAอน อ.หนัคา จ.ชยันาท ของ นายณธชัพงศ ์รักศรี และนายธนเดช ไชยพฒัรัตนา ซึA งเป็นคนรุ่นใหม่ทีAมีใจรักดา้นการเกษตร และใชเ้วลาวา่งจาก

งานประจาํมาทาํการเกษตร ภายใตแ้นวคิด เกษตรกรวนัหยดุ โดยทั>งสองคนไดส้มคัรเขา้ร่วมเป็น Young Smart Farmer ของจงัหวดั
ชยันาทในปี 2562 จากการสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ ของสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 1 จงัหวดัชยันาท วนันี> จึงไดป้ระสบ

ความสาํเร็จในการทาํสวนเกษตร ทีAเนน้การเพาะเลี>ยงจิ>งหรีดเป็นหนึAงในกิจกรรมหลกั อีกทั>งยงัเพิAมมูลค่าดว้ยการนาํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์าง 

ๆ จนเป็นอีกหนึAงตน้แบบทีAน่าสนใจ 

 
“ ขณะทีA นายสุทธิพจน ์เชื>ออภยัวงษ ์ซึA งไดส้มคัรเขา้ร่วมเป็น Young Smart Farmer ของจงัหวดัชยันาทในปี 2564 ถือเป็นอีก
หนึAง Young Smart Farmer ตน้แบบจากการพฒันาของสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 1 จงัหวดัชยันาท จนประสบ

ความสาํเร็จในการนาํผลผลิตสม้โอมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ ทีAมีคุณภาพและปลอดภยัตรงตามทีAตลาดตอ้งการ ดงันั>นในวนันี>สาํหรับ

ผูที้Aไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื>อโควดิ -19 และตอ้งการกลบับา้นเกิดเพืAอมาประกอบอาชีพการเกษตร การสมคัร
เขา้ร่วมเป็น Young Smart Farmer จึงเป็นอีกช่องทางหนึAงทีAจะมีส่วนช่วยใหป้ระสบความสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย ซึA งผูส้นใจ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆไดที้AสาํนกังานเกษตรอาํเภอหรือจงัหวดัทีAอยูใ่กลบ้า้น” นายวรีะชยั กล่าว 



 
ขณะทีA นายณธชัพงศ ์รักศรี  กล่าวเพิAมเติมวา่  การสมคัรเขา้ร่วมเป็น Young Smart Farmer ถือเป็นการเติมเตม็ความสาํเร็จให้
เกิดขึ>น จากเดิมทีAมีแนวคิดเพียงอยากทาํเพราะใจรัก มีความสุขกบัการทาํเกษตร ดว้ยสิAงต่างๆทีAไดรั้บช่วยทาํใหเ้กิดการพฒันาแนวคิดดา้น

ธุรกิจเกษตร และเป็นจุดทีAทาํใหก้า้วมาสู่การเพาะเลี>ยงแมลงเศรษฐกิจ อยา่งจิ>งหรีด ซึA งองคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

(Food and Agriculture Organization: FAO) ไดเ้ลือกใหแ้มลงเป็นสินคา้อาหารทางเลือกใหม่ โดยคาดวา่ในปี 

2023 ตลาดแมลงจะมีขนาดถึง 37,900 ลา้นบาท 

 
“การทีAจะทาํฟาร์มจิ>งหรีดใหป้ระสบความสาํเร็จไดน้ั>น ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาเรียนรู้ใหถ่้องแท ้ตั>งแต่เรืAองของช่องทางการตลาด 

ตน้ทุนการผลิตและผลตอบแทน ปัจจยัต่อการเจริญเติบโตของจิ>งหรีด ขั>นตอนการเลี>ยงและวสัดุทีAใช ้และทีAสาํคญัคือ การแปรรูปเป็น

ผลิตภณัฑ ์เพราะจะทาํใหเ้กิดรายไดที้AเพิAมมากขึ>นจากปกติ ทีAจะจาํหน่ายจิ>งหรีดสดในราคากิโลกรัมละ 150 บาท เพิAมขึ>นเป็นกิโลกรัมละ 

4,000 บาทได ้  เมืAอนาํมาแปรรูปผงโปรตีน แป้งโปรตีน และสารสกดัจากจิ>งหรีด” นายณธชัพงศ ์กล่าว 

 
ส่วน นายสุทธิพจน ์เชื>ออภยัวงษ ์กล่าววา่ จากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของโควดิ – 19  ทาํใหธุ้รกิจส่วนตวัทีAทาํไม่สามารถ
ไปต่อไป จึงตดัสินใจกลบัมายงับา้นเกิดทีAจงัหวดัชยันาท เริAมตน้ใหม่ดว้ยการทาํสวนสม้โอ โดยวางแผนทีAจะพฒันาใหมี้การต่อยอดผลผลิต

ดว้ยการแปรรูปออกจาํหน่าย แต่สิAงสาํคญัคือ ตอ้งมีความรู้เกีAยวกบัการเกษตรสมยัใหม่ นัAนจึงเป็นทีAมาของการสมคัรเขา้ร่วมเป็น Young 
Smart Farmer จากองคค์วามรู้จากขอ้แนะนาํทั>งแนวทางและแนวคิด ส่งผลใหเ้กิดแนวคิดและช่องทางของการกา้วเป็น

ผูป้ระกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 

“การเขา้ร่วม Young Smart Farmer ทาํใหผ้มตกผลึกทางความคิด และเลือกทีAจะทาํเกษตรสุขภาพควบคู่กบัการแปรรูป แบบ 

ZERO WASTE ทีAเนน้จุดขายทีAวา่ ปลูกสุขภาพจากดิน ส่งสุขภาพถึงมือคุณ ทั>งนี> ในการแปรรูปแบบ ZERO WASTE นั>น
จะนาํทุกส่วนของผลสม้โอมาแปรรูปเพิAมมูลค่า โดยเริAมจากส่วนของผลและกุง้ นาํมาทาํเป็นผลิตภณัฑน์ํ> าสม้โอสกดัเยน็, ไอศกรีมสม้โอ, 
แยมสม้โอ, นํ>าสม้โอแบบผงชงดืAม และวติามินเมด็ฟูละลายนํ>าจากสม้โอ ขณะทีAส่วนของเยืAอสาํลีสม้โอ จะนาํมาแปรรูปเป็นกระดาษจาก

เยืAอสาํลีสม้โอ, แผน่มาร์คหนา้สม้โอและครีมมาร์คหนา้สม้โอ สาํหรับในส่วนของผวิ จะนาํมาแปรรูปเป็นนํ>ามนัหอมระเหยเปลือกสม้โอ

ชนิดต่าง ๆ ชาเปลือกสม้โอ เซรัAมสม้โอ, แคปซูลจากเปลือกสม้โอ และเปลือกสม้โออบบว๊ยอบแหง้”  นายสุทธิพจน ์กล่าว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
สสก.1 จ.ชัยนาท ชู Young Smart Farmer หนุน
แนวคิด สร้างโอกาสทําเงิน จากผลิตภัณฑ์แปรรูป  
วนันี>  ( 7 ส.ค. 64 ) นายวรีะชัย เขม็วงษ์  ผู้อาํนวยการสํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีE 1 จงัหวดัชัยนาท (สสก.1) พร้อมดว้ยเจา้หนา้ทีAทีAเกีAยวขอ้งลง
พื>นทีAจงัหวดัชยันาท ภายใตกิ้จกรรม "สืAอมวลชนสญัจร Young Smart Farmer ตน้แบบ สสก.1 จ.ชยันาท" เพืAอเยีAยมชมความสาํเร็จของ

เกษตรกรทีAเขา้ร่วมโครงการ Young Smart Farmer   ประกอบดว้ย เปีA ยมสุขฟาร์ม ต.วงัไก่เถืAอน อ.หนัคา และ สวนสม้โออาํนวย ตาํบลนางลือ 

อ.เมืองชยันาท 

ทั>งนี>  นายวรีะชยั เขม็วงษ ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 1 จงัหวดัชยันาท (สสก.1) เปิดเผยวา่ สาํนกังานส่งเสริมและ

พฒันาการเกษตรทีA 1 จงัหวดัชยันาท (สสก.1) ไดด้าํเนินนโยบายขบัเคลืAอนงานพฒันาการเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอยา่งเขม้ขน้

และต่อเนืAอง โดยเฉพาะการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ในพื>นทีAรับผดิชอบทั>ง 9 จงัหวดัภาคกลาง 

ประกอบดว้ย จงัหวดัชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี และกรุงเทพมหานคร จนประสบความสาํเร็จ 

สามารถพฒันาให ้Young Smart Farmer ทีAสมคัรเขา้ร่วม เกิดการพฒันาจนกลายเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ ทีAมีความรู้อยา่ง

ถ่องแทเ้กีAยวกบัการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในยคุเกษตร 4.0 ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ตลอดถึงนวตักรรมตาม

หลกัการธุรกิจเกษตร การนาํขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการผลิตและการตลาด และทีAสาํคญัคือ การเพิAมมูลค่าผลผลิตดว้ยการนาํแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์

ต่าง ๆทีAมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน ตรงกบัความตอ้งการของตลาด  

          นายวรีะชยั กล่าวต่อไปวา่  วนันี> Young Smart Farmer ภายใตก้ารส่งเสริมและพฒันาของสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการ

เกษตรทีA 1 จงัหวดัชยันาท สามารถเป็นตน้แบบ และเป็นผูน้าํในการพฒันาการเกษตรของชุมชนไดต้ามเป้าหมายทีAกาํหนด ดงัเช่นเปีA ยมสุขฟาร์ม ต.วงั

ไก่เถืAอน อ.หนัคา จ.ชยันาท  ของ นายณธชัพงศ ์รักศรี และนายธนเดช ไชยพฒัรัตนา ซึA งเป็นคนรุ่นใหม่ทีAมีใจรักดา้นการเกษตร และใชเ้วลาวา่งจากงาน

ประจาํมาทาํการเกษตร ภายใตแ้นวคิด เกษตรกรวนัหยดุ โดยทั>งสองคนไดส้มคัรเขา้ร่วมเป็น Young Smart Farmer ของจงัหวดัชยันาท

ในปี 2562 จากการสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ ของสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 1 จงัหวดัชยันาท วนันี> จึงไดป้ระสบความสาํเร็จในการ

ทาํสวนเกษตร ทีAเนน้การเพาะเลี>ยงจิ>งหรีดเป็นหนึAงในกิจกรรมหลกั อีกทั>งยงัเพิAมมูลค่าดว้ยการนาํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่าง ๆ จนเป็นอีกหนึAง

ตน้แบบทีAน่าสนใจ 

“ ขณะทีA นายสุทธิพจน ์เชื>ออภยัวงษ ์ซึA งไดส้มคัรเขา้ร่วมเป็น Young Smart Farmer ของจงัหวดัชยันาทในปี 2564 ถือเป็นอีกหนึAง 

Young Smart Farmer ตน้แบบจากการพฒันาของสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 1 จงัหวดัชยันาท จนประสบความสาํเร็จใน

การนาํผลผลิตสม้โอมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่าง ๆ ทีAมีคุณภาพและปลอดภยัตรงตามทีAตลาดตอ้งการ ดงันั>นในวนันี>สาํหรับผูที้Aไดรั้บผลกระทบจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื>อโควดิ -19 และตอ้งการกลบับา้นเกิดเพืAอมาประกอบอาชีพการเกษตร การสมคัรเขา้ร่วมเป็น Young Smart 

Farmer จึงเป็นอีกช่องทางหนึAงทีAจะมีส่วนช่วยใหป้ระสบความสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย ซึA งผูส้นใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆไดที้A

สาํนกังานเกษตรอาํเภอหรือจงัหวดัทีAอยูใ่กลบ้า้น” นายวรีะชยักล่าว 



          ขณะทีA นายณธชัพงศ ์รักศรี  กล่าวเพิAมเติมวา่ การสมคัรเขา้ร่วมเป็น Young Smart Farmer  ถือเป็นการเติมเตม็ความสาํเร็จ

ใหเ้กิดขึ>น จากเดิมทีAมีแนวคิดเพียงอยากทาํเพราะใจรัก มีความสุขกบัการทาํเกษตร ดว้ยสิAงต่างๆทีAไดรั้บช่วยทาํใหเ้กิดการพฒันาแนวคิดดา้นธุรกิจ

เกษตร และเป็นจุดทีAทาํใหก้า้วมาสู่การเพาะเลี>ยงแมลงเศรษฐกิจ อยา่งจิ>งหรีด  ซึA งองคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and 

Agriculture Organization: FAO)  ไดเ้ลือกใหแ้มลงเป็นสินคา้อาหารทางเลือกใหม่ โดยคาดวา่ในปี 2023 ตลาดแมลงจะมีขนาด

ถึง 37,900 ลา้นบาท 

“ การทีAจะทาํฟาร์มจิ>งหรีดใหป้ระสบความสาํเร็จไดน้ั>น ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาเรียนรู้ใหถ้่องแท ้ตั>งแต่เรืAองของช่องทางการตลาด ตน้ทุนการ

ผลิตและผลตอบแทน ปัจจยัต่อการเจริญเติบโตของจิ>งหรีด ขั>นตอนการเลี>ยงและวสัดุทีAใช ้และทีAสาํคญัคือ การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์เพราะจะทาํให้

เกิดรายไดที้AเพิAมมากขึ>นจากปกติ ทีAจะจาํหน่ายจิ>งหรีดสดในราคากิโลกรัมละ 150 บาท เพิAมขึ>นเป็นกิโลกรัมละ 4,000 บาทได ้  เมืAอนาํมาแปรรูปผง

โปรตีน แป้งโปรตีน และสารสกดัจากจิ>งหรีด” นายณธชัพงศ ์กล่าว 

          ส่วน นายสุทธิพจน ์เชื>ออภยัวงษ ์กล่าววา่ จากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของโควดิ – 19  ทาํใหธุ้รกิจส่วนตวัทีAทาํไม่สามารถ

ไปต่อไป จึงตดัสินใจกลบัมายงับา้นเกิดทีAจงัหวดัชยันาท เริAมตน้ใหม่ดว้ยการทาํสวนสม้โอ โดยวางแผนทีAจะพฒันาใหมี้การต่อยอดผลผลิตดว้ยการแปร

รูปออกจาํหน่าย แต่สิAงสาํคญัคือ ตอ้งมีความรู้เกีAยวกบัการเกษตรสมยัใหม่ นัAนจึงเป็นทีAมาของการสมคัรเขา้ร่วมเป็น Young Smart 

Farmer จากองคค์วามรู้จากขอ้แนะนาํทั>งแนวทางและแนวคิด ส่งผลใหเ้กิดแนวคิดและช่องทางของการกา้วเป็นผูป้ระกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 

          “ การเขา้ร่วม Young Smart Farmer ทาํใหผ้มตกผลึกทางความคิด และเลือกทีAจะทาํเกษตรสุขภาพควบคู่กบัการแปรรูป แบบ 

ZERO WASTE ทีAเนน้จุดขายทีAวา่ ปลูกสุขภาพจากดิน ส่งสุขภาพถึงมือคุณ ทั>งนี> ในการแปรรูปแบบ ZERO WASTE นั>นจะนาํทุก

ส่วนของผลสม้โอมาแปรรูปเพิAมมูลค่า โดยเริAมจากส่วนของผลและกุง้ นาํมาทาํเป็นผลิตภณัฑน์ํ> าสม้โอสกดัเยน็, ไอศกรีมสม้โอ, แยมสม้โอ, นํ>าสม้

โอแบบผงชงดืAม และวติามินเมด็ฟูละลายนํ>าจากสม้โอ ขณะทีAส่วนของเยืAอสาํลีสม้โอ จะนาํมาแปรรูปเป็นกระดาษจากเยืAอสาํลีสม้โอ, แผน่มาร์คหนา้

สม้โอและครีมมาร์คหนา้สม้โอ สาํหรับในส่วนของผวิ จะนาํมาแปรรูปเป็นนํ>ามนัหอมระเหยเปลือกสม้โอชนิดต่าง ๆ ชาเปลือกสม้โอ เซรัAมสม้โอ, 

แคปซูลจากเปลือกสม้โอ และเปลือกสม้โออบบว๊ยอบแหง้”  นายสุทธิพจน ์กล่าวในทีAสุด  
 

 

 



 

สสก.1 จ.ชยันาท ชู Young Smart Farmer หนุนแนวคิด 

สร้างโอกาสทาํเงิน จากผลิตภณัฑแ์ปรรูป 

 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 1 จังหวัดชัยนาท (สสก.1) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท ภายใต้
กิจกรรม “สื่อมวลชนสัญจร Young Smart Farmer ต้นแบบ สสก.1 จ.ชัยนาท” เพื่อเยี่ยมชมความสำเร็จของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Young Smart Farmer ประกอบด้วย เปี่ยมสุขฟาร์ม ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา และ
สวนส้มโออำนวย ตำบลนางลือ อ.เมืองชัยนาท 

นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท (สสก.1) เปิดเผย
ว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท (สสก.1) ได้ดำเนินนโยบายขับเคลื่อนงาน
พัฒนาการเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 9 จังหวัดภาค
กลาง ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี และ
กรุงเทพมหานคร จนประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนาให้ Young Smart Farmer ที่สมัครเข้าร่วม เกิดการ
พัฒนาจนกลายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ ที่มีความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในยุคเกษตร 4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดถึงนวัตกรรมตาม
หลักการธุรกิจเกษตร การนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาด และที่สำคัญคือ การเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตด้วยการนำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด   

 

 



นายวีระชัย กล่าวต่อไปว่า วันนี้ Young Smart Farmer ภายใต้การส่งเสริมและพัฒนาของสำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท สามารถเป็นต้นแบบ และเป็นผู้นำในการพัฒนาการเกษตรของ
ชุมชนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ดังเช่น เปี่ยมสุขฟาร์ม ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท ของ นายณธัช
พงศ์ รักศรี และนายธนเดช ไชยพัฒรัตนา ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักด้านการเกษตร และใช้เวลาว่างจากงาน
ประจำมาทำการเกษตร ภายใต้แนวคิด เกษตรกรวันหยุด โดยทั้งสองคนได้สมัครเข้าร่วมเป็น Young Smart 
Farmer ของจังหวัดชัยนาทในป ี2562 จากการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท วันนี้จึงได้ประสบความสำเร็จในการทำสวนเกษตร ที่เน้นการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเป็น
หนึ่งในกิจกรรมหลักอีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าด้วยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จนเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่
น่าสนใจ 

 “ขณะที่ นายสุทธิพจน์ เชื้ออภัยวงษ ์ซึ่งได้สมัครเข้าร่วมเป็น Young Smart Farmer ของจังหวัดชัยนาทในปี 
2564 ถือเป็นอีกหนึ่ง Young Smart Farmer ต้นแบบจากการพัฒนาของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท จนประสบความสำเร็จในการนำผลผลิตส้มโอมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มี
คุณภาพและปลอดภัยตรงตามที่ตลาดต้องการ ดังนั้นในวันนี้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 และต้องการกลับบ้านเกิดเพื่อมาประกอบอาชีพการเกษตร การสมัครเข้าร่วม
เป็น Young Smart Farmer จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ซึ่ง
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดที่อยู่ใกล้บ้าน” นายวี
ระชัยกล่าว 

ขณะที่ นายณธัชพงศ ์รักศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การสมัครเข้าร่วมเป็น Young Smart Farmer ถือเป็นการเติม
เต็มความสำเร็จให้เกิดขึ้น จากเดิมที่มีแนวคิดเพียงอยากทำเพราะใจรัก มีความสุขกับการทำเกษตร ด้วยสิ่ง
ต่างๆ ที่ได้รับช่วยทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิดด้านธุรกิจเกษตร และเป็นจุดที่ทำให้ก้าวมาสู่การเพาะเลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจ อย่างจิ้งหรีด ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization: FAO) ได้เลือกให้แมลงเป็นสินค้าอาหารทางเลือกใหม่ โดยคาดว่าในปี 2023 ตลาดแมลงจะมี
ขนาดถึง 37,900 ล้านบาท 

“ การที่จะทำฟาร์มจิ้งหรีดให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ให้ถ่องแท้ตั้งแต่
เรื่องของช่องทางการตลาด ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน ปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของจิ้งหรีด ขั้นตอนการ
เลี้ยงและวัสดุที่ใช้ และที่สำคัญคือ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพราะจะทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจาก
ปกต ิที่จะจำหน่ายจิ้งหรีดสดในราคากิโลกรัมละ 150 บาท เพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 4,000 บาทได ้เมื่อนำมา
แปรรูปผงโปรตีน แป้งโปรตีน และสารสกัดจากจิ้งหรีด” นายณธัชพงศ ์กล่าว 

“การเข้าร่วม Young Smart Farmer ทำให้ผมตกผลึกทางความคิด และเลือกที่จะทำเกษตรสุขภาพควบคู่กับ
การแปรรูป แบบ ZERO WASTE ที่เน้นจุดขายที่ว่า ปลูกสุขภาพจากดิน ส่งสุขภาพถึงมือคุณ ทั้งนี้ในการแปร
รูปแบบ ZERO WASTE นั้นจะนำทุกส่วนของผลส้มโอมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า โดยเริ่มจากส่วนของผลและกุ้ง
นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มโอสกัดเย็น, ไอศกรีมส้มโอ, แยมส้มโอ, น้ำส้มโอแบบผงชงดื่ม และวิตามินเม็ดฟู
ละลายน้ำจากส้มโอ ขณะที่ส่วนของเยื่อสำลีส้มโอ จะนำมาแปรรูปเป็นกระดาษจากเยื่อสำลีส้มโอ, แผ่นมาส์ก
หน้าส้มโอและครีมมาส์กหน้าส้มโอ สำหรับในส่วนของผิว จะนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันหอมระเหยเปลือกส้มโอ
ชนิดต่าง ๆ ชาเปลือกส้มโอ เซรั่มส้มโอ, แคปซูลจากเปลือกส้มโอ และเปลือกส้มโออบบ๊วยอบแห้ง” นายสุทธิ
พจน ์กล่าวในที่สุด. 

 



 

ขอนแก่นเปิดไลฟ์สดผ่านเพจ “ESAN 
FARMERS FAIR” ขายสินค้าช่วยเหลือ
เกษตรกร เน้นหนักผลติภณัฑ์เกษตรแปรรูป จาก 20
จงัหวดัภาคอสีาน 
ขอนแก่นเปิดไลฟ์สดผา่นเพจ “ESAN	FARMERS	FAIR”	ขายสินคา้ช่วยเหลือเกษตรกร เนน้หนกัผลิตภณัฑเ์กษตรแปรรูป จาก 20
จงัหวดัภาคอีสาน ซื>อขายแบบออนไลนส่์งตรงถึงบา้น “ฟ้าทะลายโจร-กระชาย-ขมิ>นและขิง”	มีมาจาํหน่ายไม่อั>น โอนเงินปุ๊บ รับของทนัที 

เมืAอเวลา 10.00 น.วนัทีA 4 ส.ค.2564 ทีAสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 4 จ.ขอนแก่น 
นายดาํรงฤทธิi  หลอดคาํ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 4 เป็นประธานเปิดงาน
อีสานฟาร์มเมอร์แฟร์ ประจาํปี 2564 “ ESAN FARMERS FAIR” กิจกรรมเปิดตลาด
ออนไลนเ์พืAอจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์กษตรแปรรูปช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื>อ

ไวรัสโควดิ-19 

 
 
โดยกิจกรรมดงักล่าวไดจ้ดัรูปแบบงานแบบนิวนอมอล ดว้ยการกาํหนดจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและการจดั
กิจกรรมผา่นเพจ ESAN FARMERS FAIR ซึA งสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 4 
จ.ขอนแก่น ไดจ้ดัทาํขึ>นร่วมกนักบักลุ่มวสิาหกิจชุมชน จาก 20 จงัหวดัภาคอีสาน ซึA งนอกจากการจดั



กิจกรรมตามรูปแบบงานแลว้ ยงัคงมีการไลฟ์สดขายสินคา้เกษตรแปรรูปภายในงานตลทอดทั>งวนัอีกดว้ย 
โดยเฉพาะสินคา้ทีAกาํลงัไดรั้บความนิยมอยา่งมาก คือกลุ่มสมุนไพรไทย ซึA งสาํนกังานส่งเสริมและ
พฒันาการเกษตรทีA 4 ขอนแก่น ไดน้าํมาจาํหน่ายแบบไม่อั_น ไม่วา่จะเป็นฟ้าทะลายโจร.ขิง,กระชาย,ข่า,
หมูทุบ,ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิจากสมุนไพรพื>นบา้น,ผา้ไหม,ผา้ยอ้มคราม รวมไปถึงผลิตภณัฑเ์ด่นจากทั>ง 20 
จงัหวดัทีAผา่นการคดัเลือกใหม้าจาํหน่ายแบบออนไลนใ์นวนันี> ท่ามกลางความสนใจจากผูที้AชืAนชอบผลผลิต
ทางการเกษตรแบบแปรรูปเขา้มาติดตามการไลฟ์สด และเลือกซื>อสินคา้ทีAตนเองตอ้งการอยา่งมาก ซึA งทาง
เจา้หนา้ทีAไดท้าํการลงบนัทึกขอ้มูลและจดัระบบการจาํหน่ายแบบตลาดออนไลน ์ทั>งการจดัส่งสินคา้ การ
ชาํระเงิน ตามตอบขอ้ซกัถามระหวา่งผูซื้>อ ผูข้าย ไดโ้ดยตรง สร้างความสนุกสนาน และบรรยากาศการ
เลือกซื>อผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตรแปรรูปขึ>นชืAอของภาคอีสานอยา่งมาก 
นายดาํรงฤทธิi  หลอดคาํ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 4	กล่าววา่ การเปิดตลาดออนไลน ์และการจดังานแบบวถีิใหม่

ภายใตส้ถานการณ์ทีAเกิดขึ>นนี>นั>นเป็นการบูรณาการแผนการดาํเนินงานร่วมกนัระหวา่ง สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 4	กบักลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกร และกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในพื>นทีA 20	จงัหวดัภาคอีสาน ภายใต ้โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้าํในการขบัเคลืAอนงานกลุ่มแม่บา้น

เกษตรกรในชุมชน ประจาํปี 2564	โดยไดน้าํผลิตภณัฑเ์ด่นของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัเขต และผา่นโครงการพฒันาคุณภาพสินคา้และ

บริการ รวมทั>งกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินคา้เกษตรแปรรูปวสิาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2564	จากวสิาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร ในพื>นทีAภาคอีสานจากทุกจงัหวดั มาแสดงและจาํหน่ายแบบออนไลน ์เพืAอเป็นการส่งเสริมการตลาดใหก้บัสินคา้เกษตรแปรรูปได้

เขา้ถึงผูบ้ริโภคในสถานการณ์ทีAกาํลงัเกิดขึ>นอยูใ่นขณะนี>  จนนาํไปสู่การช่วยเหลือเกษตรกรไดอ้ยา่งตรงจุด	

 
“	เราไดมี้การประชาสมัพนัธ์สินคา้และช่องทางการจดัจาํหน่าย ผา่นระบบออนไลน ์จนมีการจดัทาํเพจขึ>นมาโดยเฉพาะ เพืAอใหผู้ซื้>อและผูข้ายได้

สืAอสารถึงกนั ติดต่อถึงกนัไดทุ้กทีAและทุกเวลาเพืAอใหเ้กิดการซื>อขายล่วงหนา้ เพิAมโอกาสใหผู้บ้ริโภคและผูป้ระกอบการไดติ้ดต่อซื>อขายได้

โดยตรงกบัเกษตรกร ดว้ยวธีิการทีAเขา้ถึงไดง่้ายขึ>น ขณะเดียวกนั ยงัเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กษตรกร มีความสามารถในการบริหารจดัการ

สินคา้เกษตร ทั>งการผลิต การเพิAมมูลค่า การบริการและการตลาด เสริมสร้างและพฒันาคุณภาพชีวติ สิAงแวดลอ้มและเศรษฐกิจของครัวเรือนและ

ชุมชน อนัจะนาํไปสู่ความเขม้แขง็และพึAงพา ตนเองไดอี้กดว้ย”	

 
นายดาํรงฤทธิi  กล่าวต่ออีกวา่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอยา่งมาก ดงันั>นการปรับตวัของเกษตรกร 

นั>นสาํคญัทีAสุดคือการทีAจะตอ้งลบภาพแบบเดิม และกา้วสู่การเป็นเกษตรกรยคุใหม่แบบนิวนอมอล คือการเป็นผูบ้ริหารจดัการตนเอง ดว้ยการ

เป็นนกัวางแผน นกัผลิต นกัการตลาด และนกัวชิาการ ซึA งสาํนกังานส่งเสริมฯ พร้อมทีAจะใหก้ารสนบัสนุน เป็นพีAเลี>ยงและร่วมกนักา้วผา่นวกิฤติ

เหตุการณ์ทีAกาํลงัเกิดขึ>นนี>ไปดว้ยกนั อยา่งไรกต็ามแมก้ารจดักิจกรรมครั> งนี>จะมีการกาํหนดเลือกผลิตภณัฑใ์นการนาํมาจาํหน่ายแบบออนไลน ์

ประมาณ 30 สินคา้ ซึA งทั>งหมดจดัเป็นผลิตภณัฑที์Aโดดเด่นและเป็นทีAตอ้งการของตลาด และหากการไลฟ์สดจาํหน่ายสินคา้สิ>นสุด ผูซื้>อ ผูข้ายก็

ยงัคงสามารถใชเ้พจนี> ติดต่อสืAอสารและซื>อขายสินคา้เกษตรไดอ้ยา่งต่อเนืAองต่อไป เพราะจะเป็นช่องทางตลาดออนไลนรู์ปแบบใหม่ทีAเกษตรกร

และผูซื้>อสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ในราคาทีAเป็นธรรม เพียงแค่ปลายนิAวกส็ามารถสัAงซื>อสินคา้ไดโ้ดยตรง โอนเงินปุ๊บรับสินคา้ส่งตรงถึงบา้นไดโ้ดย

ทนัที 

 

 

 

 



สสก.5 สงขลา เดนิหน้าพฒันากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐาน
ครอบครัวมสุีข ชุมชนเข้มแขง็Facebook 
Twitter

 
Line 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นการรวมตัวกันของสตรีในภาคเกษตรเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาอาชีพและ
ยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนให้ดีขึ้นทั้ง 4 มิติ 
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร เป็นการรวมตัวกันของสตรีในภาคเกษตร ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ตามความสมัครใจ ภายใต้
กติกากลุ่มและการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาอาชีพและยกระดับเศรษฐกิจ
ครัวเรือนให้ดีขึ้นทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยยึดหลักบริหารจัดการกลุ่มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรจึงถือเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีบทบาทสำคัญ และเป็นกลไกหลักที่ช่วยผลักดันการดำเนินการส่งเสริม
การเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  
นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 1,432 กลุ่ม  

สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวม จำนวน 41,296 คน เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 75 % ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าพิมพ์ลาย ประมาณ 10 % ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมเครื่องจักสานต่างๆ ประมาณ 10 % และกิจกรรมอื่นๆอีก 5 % โดยในปี 2564 สำนักงานส่งเสริม



และพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายคือพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรและพัฒนาสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรสู่การเป็น Smart Group ส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น 
Smart Product ที่มีการรับรองมาตรฐานการันตีคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งส่งเสริมให้
ครัวเรือนของเกษตรกรและชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร “กินดี อยู่ดี 
เพิ่มพูนรายได้” โดยได้ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร เช่น การวางแผนการผลิต ทักษะด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้า การถนอมและแปรรูปอาหาร รวมถึงการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับดำเนินกิจกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบใน 14 จังหวัดภาคใต้ 
จังหวัดละ 1 กลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อเป็นการเชื่อมโยง
เครือข่ายผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือและการพัฒนาองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็งตลอดจนช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง หวังให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรซึ่งเป็นสตรีที่มีบทบาทพื้นฐานหลักในครอบครัว
ช่วยกันสร้างสมดุล ให้ครอบครัวมีความสุข ร่วมกันทำกิจกรรมให้ชุมชนเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้สังคมสงบสุข
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สสก.5 สงขลา เดินหนา้พฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกร รากฐาน
ครอบครัวมีสุข ชุมชนเขม้แขง็Facebo 

ok Twitter Line 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เป็นการรวมตวักนัของสตรีในภาคเกษตรเพืAอร่วมกนัทาํกิจกรรมพฒันาอาชีพและ
ยกระดบัเศรษฐกิจครัวเรือนใหดี้ขึ>นทั>ง 4 มิติ 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เป็นการรวมตวักนัของสตรีในภาคเกษตร ตั>งแต่ 10 คนขึ>นไป ตามความสมคัรใจ 
ภายใตก้ติกากลุ่มและการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ เพืAอร่วมกนัทาํกิจกรรมพฒันาอาชีพและยกระดบั
เศรษฐกิจครัวเรือนใหดี้ขึ>นทั>ง 4 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติ ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ และ
ดา้นสิAงแวดลอ้ม โดยยดึหลกับริหารจดัการกลุ่มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงต่อยอดเป็น
ผูป้ระกอบการ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจึงถือเป็นสถาบนัเกษตรกรทีAมีบทบาทสาํคญั และเป็นกลไกหลกัทีA
ช่วยผลกัดนัการดาํเนินการส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพ

ตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีทีAผา่นมา  
นายสุพิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มูลเพิAมเติมวา่ ปัจจุบนัมีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทีAอยูภ่ายใตก้ารดูแลของสาํนกังาน
ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ในพื>นทีA 14 จงัหวดัภาคใต ้จาํนวน 1,432 กลุ่ม  
สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรรวม จาํนวน 41,296 คน เป็นกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทีAมีผลิตภณัฑจ์ากการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 75 % ผลิตภณัฑผ์า้ทอพื>นเมือง ผา้พมิพล์าย ประมาณ 10 % 
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมเครืAองจกัสานต่างๆ ประมาณ 10 % และกิจกรรมอืAนๆอีก 5 % โดยในปี 
2564 สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ไดด้าํเนินกิจกรรมการพฒันาและ
ขบัเคลืAอนงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยา่งต่อเนืAอง เป้าหมายคือพฒันาคุณภาพชีวติ ยกระดบัเศรษฐกิจ
ครัวเรือน เสริมสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและพฒันาสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรใหเ้ป็น 



Smart Farmer พฒันาศกัยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสู่การเป็น Smart Group ส่งเสริมให้
มีการเพิAมมูลค่าสินคา้เกษตร และพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ป็น Smart Product ทีAมีการรับรอง
มาตรฐานการันตีคุณภาพ สร้างความมัAนใจใหก้บัผูบ้ริโภค พร้อมทั>งส่งเสริมใหค้รัวเรือนของเกษตรกรและ
ชุมชนมีความมัAนคงดา้นอาหาร เพืAอใหส้มาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร “กินดี อยูดี่ เพิAมพนูรายได”้ โดยได้
ดาํเนินการจดัอบรมถ่ายทอดความรู้เพืAอเป็นการพฒันาทกัษะใหก้บัสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เช่น การ
วางแผนการผลิต ทกัษะดา้นการเพิAมมูลค่าสินคา้ การถนอมและแปรรูปอาหาร รวมถึงการสนบัสนุนปัจจยั
การผลิตสาํหรับดาํเนินกิจกรรมใหก้บักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรตน้แบบใน 14 จงัหวดัภาคใต ้จงัหวดัละ 1 
กลุ่ม นอกจากนี>ยงัมีการสมัมนาเพิAมศกัยภาพผูน้าํกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เพืAอเป็นการเชืAอมโยงเครือข่ายผูน้าํ
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ใหมี้ความเขม้แขง็ มีการแลกเปลีAยนเรียนรู้ร่วมกนั เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือและ
การพฒันาองคก์รเกษตรกรทีAเขม้แขง็ตลอดจนช่วยกนัยกระดบัคุณภาพชีวติทีAดีของสมาชิกกลุ่มแม่บา้น

เกษตรกรอยา่งต่อเนืAอง หวงัใหก้ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรซึAงเป็นสตรีทีAมีบทบาทพื>นฐานหลกัในครอบครัว
ช่วยกนัสร้างสมดุล ใหค้รอบครัวมีความสุข ร่วมกนัทาํกิจกรรมใหชุ้มชนเขม้แขง็ อนัจะส่งผลใหส้งัคมสงบ
สุขต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สสก.5 สงขลา เดินหนา้พฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกร รากฐานครอบครัวมีสุข ชุมชน
เขม้แขง็ 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา 
เปิดเผยวา่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เป็นการรวมตวักนัของสตรีในภาคเกษตร ตั>งแต่ 10 คนขึ>น
ไป ตามความสมคัรใจ ภายใตก้ติกากลุ่มและการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ เพืAอร่วมกนั
ทาํกิจกรรมพฒันาอาชีพและยกระดบัเศรษฐกิจครัวเรือนใหดี้ขึ>นทั>ง 4 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นการ
พฒันาคุณภาพชีวติ ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสิAงแวดลอ้ม โดยยดึหลกับริหารจดัการ
กลุ่มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงต่อยอดเป็นผูป้ระกอบการ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจึงถือ
เป็นสถาบนัเกษตรกรทีAมีบทบาทสาํคญั และเป็นกลไกหลกัทีAช่วยผลกัดนัการดาํเนินการส่งเสริม
การเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพตลอดช่วงระยะเวลา

หลายปีทีAผา่นมา  
นายสุพิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มูลเพิAมเติมวา่ ปัจจุบนัมีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทีAอยูภ่ายใตก้ารดูแลของ
สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ในพื>นทีA 14 จงัหวดัภาคใต ้
จาํนวน 1,432 กลุ่ม  
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวม จาํนวน 41,296 คน เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทีEมี
ผลติภณัฑ์จากการแปรรูปผลผลติทางการเกษตรประมาณ 75 % ผลติภณัฑ์ผ้าทอพืRนเมือง 
ผ้าพมิพ์ลาย ประมาณ 10 % ผลติภณัฑ์หัตถกรรมเครืEองจกัสานต่างๆ ประมาณ 10 % 
และกจิกรรมอืEนๆอกี 5 % โดยในปี 2564 สํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีE 5 
จงัหวดัสงขลา ได้ดาํเนินกจิกรรมการพฒันาและขบัเคลืEอนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอย่าง
ต่อเนืEอง เป้าหมายคือพฒันาคุณภาพชีวติ ยกระดบัเศรษฐกจิครัวเรือน เสริมสร้างความเข้มแขง็
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและพฒันาสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็น Smart 
Farmer พฒันาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็น Smart Group ส่งเสริม
ให้มกีารเพิEมมูลค่าสินค้าเกษตร และพฒันาผลติภณัฑ์ให้เป็น Smart Product ทีEมี
การรับรองมาตรฐานการันตคุีณภาพ สร้างความมัEนใจให้กบัผู้บริโภค พร้อมทัRงส่งเสริมให้
ครัวเรือนของเกษตรกรและชุมชนมคีวามมัEนคงด้านอาหาร เพืEอให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
“กนิด ีอยู่ด ีเพิEมพูนรายได้” โดยได้ดาํเนินการจดัอบรมถ่ายทอดความรู้เพืEอเป็นการพฒันา



ทกัษะให้กบัสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เช่น การวางแผนการผลติ ทกัษะด้านการเพิEมมูลค่า
สินค้า การถนอมและแปรรูปอาหาร รวมถงึการสนับสนุนปัจจยัการผลติสําหรับดาํเนินกจิกรรม
ให้กบักลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบใน 14 จงัหวดัภาคใต้ จงัหวดัละ 1 กลุ่ม นอกจากนีRยงัมี
การสัมมนาเพิEมศักยภาพผู้นํากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพืEอเป็นการเชืEอมโยงเครือข่ายผู้นํากลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร ให้มคีวามเข้มแขง็ มกีารแลกเปลีEยนเรียนรู้ร่วมกนั เกดิเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือและการพฒันาองค์กรเกษตรกรทีEเข้มแขง็ตลอดจนช่วยกนัยกระดบัคุณภาพชีวติทีEดขีอง

สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอย่างต่อเนืEอง หวงัให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรซึEงเป็นสตรีทีEมบีทบาท
พืRนฐานหลกัในครอบครัวช่วยกนัสร้างสมดุล ให้ครอบครัวมคีวามสุข ร่วมกนัทาํกจิกรรมให้
ชุมชนเข้มแขง็ อนัจะส่งผลให้สังคมสงบสุขต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สสก.5 สงขลา เดินหนา้พฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
รากฐานครอบครัวมีสุข ชุมชนเขม้แขง็ 

 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นการรวมตวักนัของสตรีในภาคเกษตรเพืEอร่วมกนัทาํกจิกรรมพฒันาอาชีพ
และยกระดบัเศรษฐกจิครัวเรือนให้ดขีึRนทัRง 4 มติ ิ
นายสุพทิ จติรภกัด ีผู้อาํนวยการสํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีE 5 จงัหวดัสงขลา 
เปิดเผยว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นการรวมตวักนัของสตรีในภาคเกษตร ตัRงแต่ 10 คนขึRนไป 
ตามความสมคัรใจ ภายใต้กตกิากลุ่มและการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ เพืEอร่วมกนัทาํกจิกรรม
พฒันาอาชีพและยกระดบัเศรษฐกจิครัวเรือนให้ดีขึRนทัRง 4 มติ ิได้แก่ ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ 
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกจิ และด้านสิEงแวดล้อม โดยยดึหลกับริหารจดัการกลุ่มตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพยีงไปจนถงึต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจงึถือเป็นสถาบันเกษตรกรทีEมี
บทบาทสําคญั และเป็นกลไกหลกัทีEช่วยผลกัดนัการดาํเนินการส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของ
กรมส่งเสริมการเกษตรอย่างมปีระสิทธิภาพตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีทีEผ่านมา  นายสุพทิ จติรภกัด ี
ให้ข้อมูลเพิEมเตมิว่า ปัจจุบันมกีลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทีEอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานส่งเสริมและ
พฒันาการเกษตรทีE 5 จงัหวดัสงขลา ในพืRนทีE 14 จงัหวดัภาคใต้ จาํนวน 1,432 กลุ่ม  สมาชิก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวม จาํนวน 41,296 คน เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทีEมผีลติภณัฑ์จากการ
แปรรูปผลผลติทางการเกษตรประมาณ 75 % ผลติภณัฑ์ผ้าทอพืRนเมือง ผ้าพมิพ์ลาย ประมาณ 
10 % ผลติภณัฑ์หัตถกรรมเครืEองจกัสานต่างๆ ประมาณ 10 % และกจิกรรมอืEนๆอกี 5 % 
โดยในปี 2564 สํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีE 5 จงัหวดัสงขลา ได้ดาํเนินกจิกรรม
การพฒันาและขบัเคลืEอนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอย่างต่อเนืEอง เป้าหมายคือพฒันาคุณภาพชีวติ 
ยกระดบัเศรษฐกจิครัวเรือน เสริมสร้างความเข้มแขง็ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและพฒันาสมาชิก



กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer พฒันาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การ
เป็น Smart Group ส่งเสริมให้มกีารเพิEมมูลค่าสินค้าเกษตร และพฒันาผลติภณัฑ์ให้เป็น 
Smart Product ทีEมกีารรับรองมาตรฐานการันตคุีณภาพ สร้างความมัEนใจให้กบัผู้บริโภค 
พร้อมทัRงส่งเสริมให้ครัวเรือนของเกษตรกรและชุมชนมคีวามมัEนคงด้านอาหาร เพืEอให้สมาชิกกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร “กนิด ีอยู่ด ีเพิEมพูนรายได้” โดยได้ดาํเนินการจดัอบรมถ่ายทอดความรู้เพืEอเป็น
การพฒันาทกัษะให้กบัสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เช่น การวางแผนการผลติ ทกัษะด้านการเพิEม
มูลค่าสินค้า การถนอมและแปรรูปอาหาร รวมถงึการสนับสนุนปัจจยัการผลติสําหรับดาํเนินกจิกรรม
ให้กบักลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบใน 14 จงัหวดัภาคใต้ จงัหวดัละ 1 กลุ่ม นอกจากนีRยงัมกีาร
สัมมนาเพิEมศักยภาพผู้นํากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพืEอเป็นการเชืEอมโยงเครือข่ายผู้นํากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ให้มคีวามเข้มแขง็ มกีารแลกเปลีEยนเรียนรู้ร่วมกนั เกดิเป็นเครือข่ายความร่วมมือและการ
พฒันาองค์กรเกษตรกรทีEเข้มแขง็ตลอดจนช่วยกนัยกระดบัคุณภาพชีวติทีEดขีองสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรอย่างต่อเนืEอง หวงัให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรซึEงเป็นสตรีทีEมบีทบาทพืRนฐานหลกัในครอบครัว
ช่วยกนัสร้างสมดุล ให้ครอบครัวมคีวามสุข ร่วมกนัทาํกจิกรรมให้ชุมชนเข้มแขง็ อนัจะส่งผลให้
สังคมสงบสุขต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
สสก.5 สงขลา เดินหนา้พฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
รากฐานครอบครัวมีสุข ชุมชนเขม้แข ็

 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เป็นการรวมตวักนัของสตรีในภาคเกษตรเพืAอร่วมกนัทาํกิจกรรมพฒันาอาชีพและยกระดบัเศรษฐกิจ
ครัวเรือนใหดี้ขึ>นทั>ง 4 มิติ 
นายสุพทิ จติรภกัด ีผู้อาํนวยการสํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีE 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยว่า กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร เป็นการรวมตวักนัของสตรีในภาคเกษตร ตัRงแต่ 10 คนขึRนไป ตามความสมคัรใจ ภายใต้กตกิากลุ่มและการ
บริหารงานในรูปคณะกรรมการ เพืEอร่วมกนัทาํกจิกรรมพฒันาอาชีพและยกระดบัเศรษฐกจิครัวเรือนให้ดขีึRนทัRง 4 มติ ิ
ได้แก่ ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกจิ และด้านสิEงแวดล้อม โดยยดึหลกับริหารจดัการกลุ่มตามแนว
เศรษฐกจิพอเพยีงไปจนถงึต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจงึถือเป็นสถาบันเกษตรกรทีEมบีทบาทสําคญั 
และเป็นกลไกหลกัทีEช่วยผลกัดนัการดาํเนินการส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างมี

ประสิทธิภาพตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีทีEผ่านมา  นายสุพทิ จติรภกัด ีให้ข้อมูลเพิEมเตมิว่า ปัจจุบันมกีลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรทีEอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีE 5 จงัหวดัสงขลา ในพืRนทีE 14 จงัหวดัภาคใต้ 
จาํนวน 1,432 กลุ่ม  สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวม จาํนวน 41,296 คน เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทีEมี
ผลติภณัฑ์จากการแปรรูปผลผลติทางการเกษตรประมาณ 75 % ผลติภณัฑ์ผ้าทอพืRนเมือง ผ้าพมิพ์ลาย ประมาณ 10 
% ผลติภณัฑ์หัตถกรรมเครืEองจกัสานต่างๆ ประมาณ 10 % และกจิกรรมอืEนๆอกี 5 % โดยในปี 2564 
สํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีE 5 จงัหวดัสงขลา ได้ดาํเนินกจิกรรมการพฒันาและขบัเคลืEอนงานกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรอย่างต่อเนืEอง เป้าหมายคือพฒันาคุณภาพชีวติ ยกระดบัเศรษฐกจิครัวเรือน เสริมสร้างความเข้มแขง็ของกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรและพฒันาสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer พฒันาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรสู่การเป็น Smart Group ส่งเสริมให้มกีารเพิEมมูลค่าสินค้าเกษตร และพฒันาผลติภณัฑ์ให้เป็น 
Smart Product ทีEมกีารรับรองมาตรฐานการันตคุีณภาพ สร้างความมัEนใจให้กบัผู้บริโภค พร้อมทัRงส่งเสริมให้
ครัวเรือนของเกษตรกรและชุมชนมคีวามมัEนคงด้านอาหาร เพืEอให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร “กนิด ีอยู่ด ีเพิEมพูน
รายได้” โดยได้ดาํเนินการจดัอบรมถ่ายทอดความรู้เพืEอเป็นการพฒันาทกัษะให้กบัสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เช่น การ
วางแผนการผลติ ทกัษะด้านการเพิEมมูลค่าสินค้า การถนอมและแปรรูปอาหาร รวมถงึการสนับสนุนปัจจยัการผลติสําหรับ
ดาํเนินกจิกรรมให้กบักลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบใน 14 จงัหวดัภาคใต้ จงัหวดัละ 1 กลุ่ม นอกจากนีRยงัมกีารสัมมนา



เพิEมศักยภาพผู้นํากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพืEอเป็นการเชืEอมโยงเครือข่ายผู้นํากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้มคีวามเข้มแขง็ มกีาร
แลกเปลีEยนเรียนรู้ร่วมกนั เกดิเป็นเครือข่ายความร่วมมือและการพฒันาองค์กรเกษตรกรทีEเข้มแขง็ตลอดจนช่วยกนั
ยกระดบัคุณภาพชีวติทีEดขีองสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอย่างต่อเนืEอง หวงัให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรซึEงเป็นสตรีทีEมี
บทบาทพืRนฐานหลกัในครอบครัวช่วยกนัสร้างสมดุล ให้ครอบครัวมคีวามสุข ร่วมกนัทาํกจิกรรมให้ชุมชนเข้มแขง็ อนัจะ
ส่งผลให้สังคมสงบสุขต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

สสก.5	สงขลา เดินหน้าพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐานครอบครัวมสุีข ชุมชนเข้มแขง็ 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เป็นการรวมตวักนัของสตรีในภาคเกษตรเพืAอร่วมกนัทาํกิจกรรมพฒันาอาชีพและยกระดบัเศรษฐกิจ

ครัวเรือนใหดี้ขึ>นทั>ง 4 มิติ 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ กลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร เป็นการรวมตวักนัของสตรีในภาคเกษตร ตั>งแต่ 10 คนขึ>นไป ตามความสมคัรใจ ภายใตก้ติกากลุ่มและการ

บริหารงานในรูปคณะกรรมการ เพืAอร่วมกนัทาํกิจกรรมพฒันาอาชีพและยกระดบัเศรษฐกิจครัวเรือนใหดี้ขึ>นทั>ง 4 มิติ 

ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติ ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสิAงแวดลอ้ม โดยยดึหลกับริหารจดัการกลุ่มตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงต่อยอดเป็นผูป้ระกอบการ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจึงถือเป็นสถาบนัเกษตรกรทีAมีบทบาทสาํคญั 

และเป็นกลไกหลกัทีAช่วยผลกัดนัการดาํเนินการส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอยา่งมี

ประสิทธิภาพตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีทีAผา่นมา  
นายสุพิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มูลเพิAมเติมวา่ ปัจจุบนัมีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทีAอยูภ่ายใตก้ารดูแลของสาํนกังานส่งเสริมและ

พฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ในพื>นทีA 14 จงัหวดัภาคใต ้จาํนวน 1,432 กลุ่ม  
สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรรวม จาํนวน 41,296 คน เป็นกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทีAมีผลิตภณัฑจ์ากการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรประมาณ 75 % ผลิตภณัฑผ์า้ทอพื>นเมือง ผา้พิมพล์าย ประมาณ 10 % ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมเครืAองจกั
สานต่างๆ ประมาณ 10 % และกิจกรรมอืAนๆอีก 5 % โดยในปี 2564 สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 
จงัหวดัสงขลา ไดด้าํเนินกิจกรรมการพฒันาและขบัเคลืAอนงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยา่งต่อเนืAอง เป้าหมายคือพฒันา

คุณภาพชีวติ ยกระดบัเศรษฐกิจครัวเรือน เสริมสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและพฒันาสมาชิกกลุ่มแม่บา้น

เกษตรกรใหเ้ป็น Smart Farmer พฒันาศกัยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสู่การเป็น Smart Group ส่งเสริม
ใหมี้การเพิAมมูลค่าสินคา้เกษตร และพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ป็น Smart Product ทีAมีการรับรองมาตรฐานการันตี
คุณภาพ สร้างความมัAนใจใหก้บัผูบ้ริโภค พร้อมทั>งส่งเสริมใหค้รัวเรือนของเกษตรกรและชุมชนมีความมัAนคงดา้นอาหาร 

เพืAอใหส้มาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร “กินดี อยูดี่ เพิAมพนูรายได”้ โดยไดด้าํเนินการจดัอบรมถ่ายทอดความรู้เพืAอเป็นการ
พฒันาทกัษะใหก้บัสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เช่น การวางแผนการผลิต ทกัษะดา้นการเพิAมมูลค่าสินคา้ การถนอมและ

แปรรูปอาหาร รวมถึงการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตสาํหรับดาํเนินกิจกรรมใหก้บักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรตน้แบบใน 14 
จงัหวดัภาคใต ้จงัหวดัละ 1 กลุ่ม นอกจากนี>ยงัมีการสมัมนาเพิAมศกัยภาพผูน้าํกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เพืAอเป็นการเชืAอมโยง

เครือข่ายผูน้าํกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ใหมี้ความเขม้แขง็ มีการแลกเปลีAยนเรียนรู้ร่วมกนั เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือและ

การพฒันาองคก์รเกษตรกรทีAเขม้แขง็ตลอดจนช่วยกนัยกระดบัคุณภาพชีวติทีAดีของสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยา่ง

ต่อเนืAอง หวงัใหก้ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรซึAงเป็นสตรีทีAมีบทบาทพื>นฐานหลกัในครอบครัวช่วยกนัสร้างสมดุล ใหค้รอบครัวมี

ความสุข ร่วมกนัทาํกิจกรรมใหชุ้มชนเขม้แขง็ อนัจะส่งผลใหส้งัคมสงบสุขต่อไป 

 

 

 



 
สสก.5 สงขลา เดนิหน้าพฒันากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐานครอบครัวมี
สุข ชุมชนเข้มแขง็ 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เป็นการรวมตวักนัของสตรีในภาคเกษตร ตั>งแต่ 10 คนขึ>นไป ตามความสมคัรใจ 
ภายใตก้ติกากลุ่มและการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ เพืAอร่วมกนัทาํกิจกรรมพฒันาอาชีพและยกระดบั
เศรษฐกิจครัวเรือนใหดี้ขึ>นทั>ง 4 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติ ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ และ
ดา้นสิAงแวดลอ้ม โดยยดึหลกับริหารจดัการกลุ่มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงต่อยอดเป็น
ผูป้ระกอบการ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจึงถือเป็นสถาบนัเกษตรกรทีAมีบทบาทสาํคญั และเป็นกลไกหลกัทีA
ช่วยผลกัดนัการดาํเนินการส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพ

ตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีทีAผา่นมา  
นายสุพิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มูลเพิAมเติมวา่ ปัจจุบนัมีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทีAอยูภ่ายใตก้ารดูแลของสาํนกังาน
ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ในพื>นทีA 14 จงัหวดัภาคใต ้จาํนวน 1,432 กลุ่ม  
สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรรวม จาํนวน 41,296 คน เป็นกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทีAมีผลิตภณัฑจ์ากการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 75 % ผลิตภณัฑผ์า้ทอพื>นเมือง ผา้พมิพล์าย ประมาณ 10 % 
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมเครืAองจกัสานต่างๆ ประมาณ 10 % และกิจกรรมอืAนๆอีก 5 % โดยในปี 
2564 สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ไดด้าํเนินกิจกรรมการพฒันาและ
ขบัเคลืAอนงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยา่งต่อเนืAอง เป้าหมายคือพฒันาคุณภาพชีวติ ยกระดบัเศรษฐกิจ
ครัวเรือน เสริมสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและพฒันาสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรใหเ้ป็น 
Smart Farmer พฒันาศกัยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสู่การเป็น Smart Group ส่งเสริมให้
มีการเพิAมมูลค่าสินคา้เกษตร และพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ป็น Smart Product ทีAมีการรับรอง
มาตรฐานการันตีคุณภาพ สร้างความมัAนใจใหก้บัผูบ้ริโภค พร้อมทั>งส่งเสริมใหค้รัวเรือนของเกษตรกรและ
ชุมชนมีความมัAนคงดา้นอาหาร เพืAอใหส้มาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร “กินดี อยูดี่ เพิAมพนูรายได”้ โดยได้
ดาํเนินการจดัอบรมถ่ายทอดความรู้เพืAอเป็นการพฒันาทกัษะใหก้บัสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เช่น การ
วางแผนการผลิต ทกัษะดา้นการเพิAมมูลค่าสินคา้ การถนอมและแปรรูปอาหาร รวมถึงการสนบัสนุนปัจจยั
การผลิตสาํหรับดาํเนินกิจกรรมใหก้บักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรตน้แบบใน 14 จงัหวดัภาคใต ้จงัหวดัละ 1 
กลุ่ม นอกจากนี>ยงัมีการสมัมนาเพิAมศกัยภาพผูน้าํกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เพืAอเป็นการเชืAอมโยงเครือข่ายผูน้าํ
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ใหมี้ความเขม้แขง็ มีการแลกเปลีAยนเรียนรู้ร่วมกนั เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือและ



การพฒันาองคก์รเกษตรกรทีAเขม้แขง็ตลอดจนช่วยกนัยกระดบัคุณภาพชีวติทีAดีของสมาชิกกลุ่มแม่บา้น

เกษตรกรอยา่งต่อเนืAอง หวงัใหก้ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรซึAงเป็นสตรีทีAมีบทบาทพื>นฐานหลกัในครอบครัว
ช่วยกนัสร้างสมดุล ใหค้รอบครัวมีความสุข ร่วมกนัทาํกิจกรรมใหชุ้มชนเขม้แขง็ อนัจะส่งผลใหส้งัคมสงบ
สุขต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สสก.5 สงขลา เดนิหน้าพฒันากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐาน
ครอบครัวมสุีข ชุมชนเข้มแขง็ 
 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เป็นการรวมตวักนัของสตรีในภาคเกษตรเพืAอร่วมกนัทาํกิจกรรมพฒันาอาชีพและ

ยกระดบัเศรษฐกิจครัวเรือนใหดี้ขึ>นทั>ง 4 มิติ 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ กลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกร เป็นการรวมตวักนัของสตรีในภาคเกษตร ตั>งแต่ 10 คนขึ>นไป ตามความสมคัรใจ ภายใต้

กติกากลุ่มและการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ เพืAอร่วมกนัทาํกิจกรรมพฒันาอาชีพและยกระดบั

เศรษฐกิจครัวเรือนใหดี้ขึ>นทั>ง 4 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติ ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้น

สิAงแวดลอ้ม โดยยดึหลกับริหารจดัการกลุ่มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงต่อยอดเป็นผูป้ระกอบการ 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจึงถือเป็นสถาบนัเกษตรกรทีAมีบทบาทสาํคญั และเป็นกลไกหลกัทีAช่วยผลกัดนัการ

ดาํเนินการส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพตลอดช่วง

ระยะเวลาหลายปีทีAผา่นมา  
นายสุพิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มูลเพิAมเติมวา่ ปัจจุบนัมีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทีAอยูภ่ายใตก้ารดูแลของสาํนกังาน

ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ในพื>นทีA 14 จงัหวดัภาคใต ้จาํนวน 1,432 กลุ่ม  
สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรรวม จาํนวน 41,296 คน เป็นกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทีAมีผลิตภณัฑจ์ากการ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 75 % ผลิตภณัฑผ์า้ทอพื>นเมือง ผา้พิมพล์าย ประมาณ 10 % 
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมเครืAองจกัสานต่างๆ ประมาณ 10 % และกิจกรรมอืAนๆอีก 5 % โดยในปี 2564 
สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ไดด้าํเนินกิจกรรมการพฒันาและขบัเคลืAอนงาน
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยา่งต่อเนืAอง เป้าหมายคือพฒันาคุณภาพชีวติ ยกระดบัเศรษฐกิจครัวเรือน เสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและพฒันาสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรใหเ้ป็น Smart 
Farmer พฒันาศกัยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสู่การเป็น Smart Group ส่งเสริมใหมี้การเพิAม
มูลค่าสินคา้เกษตร และพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ป็น Smart Product ทีAมีการรับรองมาตรฐานการันตี
คุณภาพ สร้างความมัAนใจใหก้บัผูบ้ริโภค พร้อมทั>งส่งเสริมใหค้รัวเรือนของเกษตรกรและชุมชนมีความ

มัAนคงดา้นอาหาร เพืAอใหส้มาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร “กินดี อยูดี่ เพิAมพนูรายได”้ โดยไดด้าํเนินการจดั
อบรมถ่ายทอดความรู้เพืAอเป็นการพฒันาทกัษะใหก้บัสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เช่น การวางแผนการผลิต 

ทกัษะดา้นการเพิAมมูลค่าสินคา้ การถนอมและแปรรูปอาหาร รวมถึงการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตสาํหรับ

ดาํเนินกิจกรรมใหก้บักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรตน้แบบใน 14 จงัหวดัภาคใต ้จงัหวดัละ 1 กลุ่ม นอกจากนี>ยงั



มีการสมัมนาเพิAมศกัยภาพผูน้าํกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เพืAอเป็นการเชืAอมโยงเครือข่ายผูน้าํกลุ่มแม่บา้น

เกษตรกร ใหมี้ความเขม้แขง็ มีการแลกเปลีAยนเรียนรู้ร่วมกนั เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือและการพฒันา

องคก์รเกษตรกรทีAเขม้แขง็ตลอดจนช่วยกนัยกระดบัคุณภาพชีวติทีAดีของสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยา่ง

ต่อเนืAอง หวงัใหก้ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรซึAงเป็นสตรีทีAมีบทบาทพื>นฐานหลกัในครอบครัวช่วยกนัสร้างสมดุล 

ใหค้รอบครัวมีความสุข ร่วมกนัทาํกิจกรรมใหชุ้มชนเขม้แขง็ อนัจะส่งผลใหส้งัคมสงบสุขต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สสก.5 สงขลา เดนิหน้าพฒันากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐาน
ครอบครัวมสุีข ชุมชนเข้มแขง็ 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เป็นการรวมตวักนัของสตรีในภาคเกษตรเพืAอร่วมกนัทาํกิจกรรมพฒันาอาชีพและ
ยกระดบัเศรษฐกิจครัวเรือนใหดี้ขึ>นทั>ง 4 มิติ 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เป็นการรวมตวักนัของสตรีในภาคเกษตร ตั>งแต่ 10 คนขึ>นไป ตามความสมคัรใจ 
ภายใตก้ติกากลุ่มและการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ เพืAอร่วมกนัทาํกิจกรรมพฒันาอาชีพและยกระดบั
เศรษฐกิจครัวเรือนใหดี้ขึ>นทั>ง 4 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติ ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ และ
ดา้นสิAงแวดลอ้ม โดยยดึหลกับริหารจดัการกลุ่มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงต่อยอดเป็น
ผูป้ระกอบการ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจึงถือเป็นสถาบนัเกษตรกรทีAมีบทบาทสาํคญั และเป็นกลไกหลกัทีA
ช่วยผลกัดนัการดาํเนินการส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพ

ตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีทีAผา่นมา  
นายสุพิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มูลเพิAมเติมวา่ ปัจจุบนัมีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทีAอยูภ่ายใตก้ารดูแลของสาํนกังาน
ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ในพื>นทีA 14 จงัหวดัภาคใต ้จาํนวน 1,432 กลุ่ม  
สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรรวม จาํนวน 41,296 คน เป็นกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทีAมีผลิตภณัฑจ์ากการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 75 % ผลิตภณัฑผ์า้ทอพื>นเมือง ผา้พมิพล์าย ประมาณ 10 % 
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมเครืAองจกัสานต่างๆ ประมาณ 10 % และกิจกรรมอืAนๆอีก 5 % โดยในปี 
2564 สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ไดด้าํเนินกิจกรรมการพฒันาและ
ขบัเคลืAอนงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยา่งต่อเนืAอง เป้าหมายคือพฒันาคุณภาพชีวติ ยกระดบัเศรษฐกิจ
ครัวเรือน เสริมสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและพฒันาสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรใหเ้ป็น 
Smart Farmer พฒันาศกัยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสู่การเป็น Smart Group ส่งเสริมให้
มีการเพิAมมูลค่าสินคา้เกษตร และพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ป็น Smart Product ทีAมีการรับรอง
มาตรฐานการันตีคุณภาพ สร้างความมัAนใจใหก้บัผูบ้ริโภค พร้อมทั>งส่งเสริมใหค้รัวเรือนของเกษตรกรและ
ชุมชนมีความมัAนคงดา้นอาหาร เพืAอใหส้มาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร “กินดี อยูดี่ เพิAมพนูรายได”้ โดยได้
ดาํเนินการจดัอบรมถ่ายทอดความรู้เพืAอเป็นการพฒันาทกัษะใหก้บัสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เช่น การ
วางแผนการผลิต ทกัษะดา้นการเพิAมมูลค่าสินคา้ การถนอมและแปรรูปอาหาร รวมถึงการสนบัสนุนปัจจยั
การผลิตสาํหรับดาํเนินกิจกรรมใหก้บักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรตน้แบบใน 14 จงัหวดัภาคใต ้จงัหวดัละ 1 
กลุ่ม นอกจากนี>ยงัมีการสมัมนาเพิAมศกัยภาพผูน้าํกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เพืAอเป็นการเชืAอมโยงเครือข่ายผูน้าํ
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ใหมี้ความเขม้แขง็ มีการแลกเปลีAยนเรียนรู้ร่วมกนั เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือและ
การพฒันาองคก์รเกษตรกรทีAเขม้แขง็ตลอดจนช่วยกนัยกระดบัคุณภาพชีวติทีAดีของสมาชิกกลุ่มแม่บา้น



เกษตรกรอยา่งต่อเนืAอง หวงัใหก้ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรซึAงเป็นสตรีทีAมีบทบาทพื>นฐานหลกัในครอบครัว
ช่วยกนัสร้างสมดุล ใหค้รอบครัวมีความสุข ร่วมกนัทาํกิจกรรมใหชุ้มชนเขม้แขง็ อนัจะส่งผลใหส้งัคมสงบ
สุขต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สสก.5 สงขลา เดนิหน้าพฒันากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐาน
ครอบครัวมสุีข ชุมชนเข้มแขง็ 
 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เป็นการรวมตวักนัของสตรีในภาคเกษตรเพืAอร่วมกนัทาํกิจกรรมพฒันาอาชีพและยกระดบัเศรษฐกิจครัวเรือนใหดี้ขึ>นทั>ง 

4 มิติ 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เป็นการรวมตวักนั
ของสตรีในภาคเกษตร ตั>งแต่ 10 คนขึ>นไป ตามความสมคัรใจ ภายใตก้ติกากลุ่มและการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ เพืAอร่วมกนัทาํ

กิจกรรมพฒันาอาชีพและยกระดบัเศรษฐกิจครัวเรือนใหดี้ขึ>นทั>ง 4 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติ ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้น

สิAงแวดลอ้ม โดยยดึหลกับริหารจดัการกลุ่มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงต่อยอดเป็นผูป้ระกอบการ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจึงถือเป็น

สถาบนัเกษตรกรทีAมีบทบาทสาํคญั และเป็นกลไกหลกัทีAช่วยผลกัดนัการดาํเนินการส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร

อยา่งมีประสิทธิภาพตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีทีAผา่นมา  
นายสุพิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มูลเพิAมเติมวา่ ปัจจุบนัมีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทีAอยูภ่ายใตก้ารดูแลของสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 
จงัหวดัสงขลา ในพื>นทีA 14 จงัหวดัภาคใต ้จาํนวน 1,432 กลุ่ม  
สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรรวม จาํนวน 41,296 คน เป็นกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทีAมีผลิตภณัฑจ์ากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ประมาณ 75 % ผลิตภณัฑผ์า้ทอพื>นเมือง ผา้พิมพล์าย ประมาณ 10 % ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมเครืAองจกัสานต่างๆ ประมาณ 10 % และ
กิจกรรมอืAนๆอีก 5 % โดยในปี 2564 สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ไดด้าํเนินกิจกรรมการพฒันาและ
ขบัเคลืAอนงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยา่งต่อเนืAอง เป้าหมายคือพฒันาคุณภาพชีวติ ยกระดบัเศรษฐกิจครัวเรือน เสริมสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่ม

แม่บา้นเกษตรกรและพฒันาสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรใหเ้ป็น Smart Farmer พฒันาศกัยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสู่การเป็น 

Smart Group ส่งเสริมใหมี้การเพิAมมูลค่าสินคา้เกษตร และพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ป็น Smart Product ทีAมีการรับรองมาตรฐานกา
รันตีคุณภาพ สร้างความมัAนใจใหก้บัผูบ้ริโภค พร้อมทั>งส่งเสริมใหค้รัวเรือนของเกษตรกรและชุมชนมีความมัAนคงดา้นอาหาร เพืAอใหส้มาชิก

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร “กินดี อยูดี่ เพิAมพนูรายได”้ โดยไดด้าํเนินการจดัอบรมถ่ายทอดความรู้เพืAอเป็นการพฒันาทกัษะใหก้บัสมาชิกกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร เช่น การวางแผนการผลิต ทกัษะดา้นการเพิAมมูลค่าสินคา้ การถนอมและแปรรูปอาหาร รวมถึงการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตสาํหรับ

ดาํเนินกิจกรรมใหก้บักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรตน้แบบใน 14 จงัหวดัภาคใต ้จงัหวดัละ 1 กลุ่ม นอกจากนี>ยงัมีการสมัมนาเพิAมศกัยภาพผูน้าํกลุ่ม

แม่บา้นเกษตรกร เพืAอเป็นการเชืAอมโยงเครือข่ายผูน้าํกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ใหมี้ความเขม้แขง็ มีการแลกเปลีAยนเรียนรู้ร่วมกนั เกิดเป็นเครือข่าย

ความร่วมมือและการพฒันาองคก์รเกษตรกรทีAเขม้แขง็ตลอดจนช่วยกนัยกระดบัคุณภาพชีวติทีAดีของสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยา่งต่อเนืAอง 

หวงัใหก้ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรซึAงเป็นสตรีทีAมีบทบาทพื>นฐานหลกัในครอบครัวช่วยกนัสร้างสมดุล ใหค้รอบครัวมีความสุข ร่วมกนัทาํกิจกรรมให้

ชุมชนเขม้แขง็ อนัจะส่งผลใหส้งัคมสงบสุขต่อไป 

 

 

 

 



  

สสก.5 สงขลา เดนิหน้าพฒันากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รากฐานครอบครัวมี

สุข ชุมชนเข้มแขง็ 
 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผย
วา่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เป็นการรวมตวักนัของสตรีในภาคเกษตร ตั>งแต่ 10 คนขึ>นไป ตามความ
สมคัรใจ ภายใตก้ติกากลุ่มและการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ เพืAอร่วมกนัทาํกิจกรรมพฒันาอาชีพ
และยกระดบัเศรษฐกิจครัวเรือนใหดี้ขึ>นทั>ง 4 มิติ ไดแ้ก่  

ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติ  

ดา้นสงัคม  

ดา้นเศรษฐกิจ  

ดา้นสิAงแวดลอ้ม  

 
            โดยยดึหลกับริหารจดัการกลุ่มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงต่อยอดเป็น
ผูป้ระกอบการ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจึงถือเป็นสถาบนัเกษตรกรทีAมีบทบาทสาํคญั และเป็นกลไกหลกัทีA
ช่วยผลกัดนัการดาํเนินการส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอยา่งมี

ประสิทธิภาพตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีทีAผา่นมา  

            นายสุพิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มูลเพิAมเติมวา่ ปัจจุบนัมีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทีAอยูภ่ายใตก้ารดูแล
ของสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ในพื>นทีA 14 จงัหวดั
ภาคใต ้จาํนวน 1,432 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรรวม จาํนวน 41,296 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรทีAมีผลิตภณัฑจ์ากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 75 %, ผลิตภณัฑผ์า้ทอ
พื>นเมือง ผา้พิมพล์าย ประมาณ 10 %, ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมเครืAองจกัสาน
ต่างๆ ประมาณ 10 % และกิจกรรมอืAนๆอีก 5 %  

            ในปี 2564 สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 5 จงัหวดัสงขลา ไดด้าํเนินกิจกรรม
การพฒันาและขบัเคลืAอนงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยา่งต่อเนืAอง เป้าหมายคือพฒันาคุณภาพ
ชีวติ ยกระดบัเศรษฐกิจครัวเรือน เสริมสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและพฒันาสมาชิก



กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรใหเ้ป็น Smart Farmer พฒันาศกัยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสู่การ
เป็น Smart Group ส่งเสริมใหมี้การเพิAมมูลค่าสินคา้เกษตร และพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้
เป็น Smart Product ทีAมีการรับรองมาตรฐานการันตีคุณภาพ สร้างความมัAนใจใหก้บั
ผูบ้ริโภค พร้อมทั>งส่งเสริมใหค้รัวเรือนของเกษตรกรและชุมชนมีความมัAนคงดา้นอาหาร เพืAอใหส้มาชิก
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร “กินดี อยูดี่ เพิAมพนูรายได”้ 

            โดยไดด้าํเนินการจดัอบรมถ่ายทอดความรู้เพืAอเป็นการพฒันาทกัษะใหก้บัสมาชิกกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร เช่น การวางแผนการผลิต ทกัษะดา้นการเพิAมมูลค่าสินคา้ การถนอมและแปรรูป
อาหาร รวมถึงการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตสาํหรับดาํเนินกิจกรรมใหก้บักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรตน้แบบ
ใน 14 จงัหวดัภาคใต ้จงัหวดัละ 1 กลุ่ม 

            นอกจากนี> ยงัมีการสมัมนาเพิAมศกัยภาพผูน้าํกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เพืAอเป็นการเชืAอมโยง
เครือข่ายผูน้าํกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ใหมี้ความเขม้แขง็ มีการแลกเปลีAยนเรียนรู้ร่วมกนั เกิดเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือและการพฒันาองคก์รเกษตรกรทีAเขม้แขง็ตลอดจนช่วยกนัยกระดบัคุณภาพชีวติทีAดีของ

สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยา่งต่อเนืAอง หวงัใหก้ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรซึAงเป็นสตรีทีAมีบทบาทพื>นฐาน
หลกัในครอบครัวช่วยกนัสร้างสมดุล ใหค้รอบครัวมีความสุข ร่วมกนัทาํกิจกรรมใหชุ้มชนเขม้แขง็ อนั
จะส่งผลใหส้งัคมสงบสุขต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
กระทรวงเกษตรฯ มอบกล้าฟ้าทะลายโจร ร่วมโครงการแม่โจ้สวนสมนุไพร

สู้ภยัโควิด 
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบกลา้พนัธุ์ฟ้าทะลายโจร สายพนัธุ์พิจิตร 4-4 ใหแ้ก่มหาวิทยาลยัแม่
โจ ้ปลูกขยายพนัธุ์ เพืAอประโยชน์ทางการแพทย ์ในโครงการ “แม่โจส้วนสมุนไพรสู้ภยัโควิด” 

วนันี> (7 ส.ค. 64) นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีAปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มอบหมายใหผู้แ้ทนนาํกลา้พนัธุ์ฟ้าทะลายโจร สายพนัธุ์พิจิตร 4-4 มามอบใหแ้ก่ดร.วีระ
พล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลยัแม่โจเ้พืAอนาํไปปลูกขยายพนัธุ์ อีกทั>งทดสอบสายพนัธุ์ เพืAอประโยชน์
ทางการแพทย ์ภายใตโ้ครงการ “แม่โจส้วนสมุนไพรสู้ภยัโควิด” 

นางเขมวรรณ ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ กล่าววา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรดา้นพืชเร่งขยายพนัธุ์ฟ้าทะลายโจรผา่นศูนยข์ยายพนัธุ์
พืช สนบัสนุนใหอ้งคค์วามรู้แก่เกษตรกรและประชาชนผา่นสาํนกังานเกษตรอาํเภอ โดยนกัวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรในพื>นทีAสนบัสนุนใหเ้กษตรกรสามารถนาํไปปฏบติัและวิธีการเพาะปลูกทีAถูกตอ้งได้

สายพนัธุ์ดี ผลผลิตทีAมีคุณภาพ เพืAอใชส้นบัสนุนการรักษาโรคติดเชื>อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในชุมชน ตามคาํแนะนาํแพทยไ์ดอี้กทางหนึAง 

ในการนี> นายศิวะ ทมิกานนท ์นายอาํเภอสนัทราย พร้อมคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ผูแ้ทน
กระทรวงเกษตรและสกรณ์ไดร่้วมกนัปลูกฟ้าทะลายโจร ทีAแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลยัแม่
โจ ้อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ก.เกษตรฯ มอบกล้าฟ้าทะลายโจรร่วมโครงการ แม่โจ้

สวนสมุนไพรสู้ภยัโควดิ” 
 
วนัทีA 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีAปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ มอบหมาย ใหผู้แ้ทนมอบกลา้พนัธ์ุฟ้าทะลายโจร สายพนัธ์ุพิจิตร 4-4 โดย ดร.วรีะพล ทองมา อธิการบดี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้เป็นผูรั้บ

มอบ เพืAอนาํไปปลูกขยายพนัธ์ุ อีกทั>งทดสอบสายพนัธ์ุ เพืAอประโยชนท์างการแพทยภ์ายใตโ้ครงการแม่โจส้วนสมุนไพรสูภ้ยัโควดิ 

ทางดา้นเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจนัทร์ กล่าววา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงาน

ส่งเสริมการเกษตรดา้นพืชเร่งขยายพนัธ์ุฟ้าทะลายโจร ผา่นศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช 

สนบัสนุนใหอ้งคค์วามรู้แก่เกษตรกรและประชาชน ผา่นสาํนกังานเกษตรอาํเภอ โดยนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรในพื>นทีA สนบัสนุนให้

เกษตรกรสามารถนาํไปปฏบติัและวธีิการเพาะปลูกทีAถูกตอ้งไดส้ายพนัธ์ุดี ผลผลิตทีAมีคุณภาพ เพืAอใชส้นบัสนุนการรักษาโรคติดเชื>อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) ในชุมชน ตามคาํแนะนาํแพทยไ์ดอี้กทางหนึAง 
ในโอกาสนี>  นายศิวะ ทมิกานนท ์นายอาํเภอสนัทราย พร้อมคณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ร่วมปลูกฟ้า

ทะลายโจร ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรเชียงใหม่จดัสอบพนักงานราชการเฉพาะกจิ ระบบ

ออนไลน์ 

 
วนัทีA 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ จดัประเมิน

ความรู้ความสามารถในการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการเฉพาะกิจ โดยจาํนวนผูส้มคัรเขา้รับการประเมิน 235 ราย ในตาํแหน่งเจา้
พนกังานธุระการเวลา 09.00-12.30 น. และตาํแหน่งเจา้หนา้ทีAบริหารงานทัAวไป เวลา 13.30-17.00 น. ผา่นระบบออนไลน ์(Zoom 
Meeting) เนืAองจากสถานการณ์การระบาดของเชื>อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงจาํเป็นจะตอ้งปรับรูปแบบการสอบเพืAอให้
เป็นตามมาตรการคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ โดยกาํหนดการประกาศรายชืAอผูผ้า่นประเมิน วนัศุกร์ ทีA 13 สิงหาคม 

2564 ผา่นทางเวบ็ไซตส์าํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ www.chiangmai.doae.go.th และไลนก์ลุ่ม และไลนก์ลุ่ม “สอบ
พนกังานราชการจงัหวดัเชียงใหม่” เพืAอเตรียมการสอบประเมินความรู้ความสามารถครั> งทีA 2 โดยวธีิสมัภาษณ์ในวนัทีA 19 สิงหาคม 2564 
ผา่นระบบออนไลนต่์อไป 

 
 

 

 


