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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 17 สิงหาคม 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
EXPO 2022 Floriade 
Almere 

1. กระทรวงเกษตรและสกหรณ์จัดงาน Thailand 
National Day และสัปดาห์ประเทศไทย ในงาน 
EXPO 2022 Floriade Almere อย่างยิ่งใหญ่  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เตือนการระบาดโรคพืช  2. ‘เกษตรอุทัยธานี’ เตือนเฝ้าระวังโรคราน ้าค้าง
ข้าวโพด  

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  

ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 3. เกษตรจังหวัดนครพนม “ผลักดัน” สินค้าเกษตร 
สู่ตลาดออนไลน์ หวังต่อยอด การสร้างอาชีพและ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรสู่ชุมชนให้มั่นคง 

ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  

วิสาหกิจชุมชนดีเด่น 4. ปัตตานีจัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น คัดเลือก
วิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

VOICE online 
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220816175342723 

 
 

นางสาว กัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตสื่อ
ดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรออนไลน์สู่ชุมชน ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ 
ผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2565 ที่ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจัดขึ น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการจ้าหน่ายสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ ให้เกิดจุดเด่นและความน่าสนใจของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มขึ น เกิดองค์ความรู้ในการจ้าหน่ายสินค้าเกษตรในรูปแบบตลาดออนไลน์ได้อย่างยั่งยืนและ
มั่นคงในชุมชน ซึ่งมีสมาชิกตลาดเกษตรกรออนไลน์จังหวัดนครพนม กลุ่มเกษตรกรที่ให้ความสนใจจาก        
6 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองนครพนม อ้าเภอปลาปาก อ้าเภอวังยาง อ้าเภอนาแก อ้าเภอเรณูนคร และอ้าเภอ
ธาตุพนม เข้าร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมครั งนี  ที่วิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดบ้านธาตุน้อย ต้าบล    
พระกลางทุ่ง อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ในสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน    
ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะต้องมีการเรียนรู้และปรับใช้ให้เกิ ดประโยชน์     
อย่างเหมาะสมในแต่ละพื นที่ ซึ่งส้านักงานเกษตรจังหวัดนครพนมได้ให้ความส้าคัญในการส่งเสริมการผลิตสื่อ
ดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรออนไลน์สู่ชุมชน เป็นการสร้างการรับรู้ข้อมูลสินค้าการเกษตรให้กับ
ผู้บริโภคได้รับทราบเพ่ิมขึ น ด้วยการเครื่องมือการตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เช่น เทรนด์การตลาด
ออนไลน์ การส่องสินค้ายอดฮิตติดเทรนด์ด้วย Google Trend และพฤติกรรมการซื อของลูกค้าในแต่ละจังหวัด 
และพื นที่อ่ืนๆ ผ่าน Google Trend ซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ผ่านการวางแผน



5 

 

และกลยุทธ์แบรนด์สินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง Social Network ส้าหรับการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน
นับว่ามีความส้าคัญมาก ในโลกที่มีการแข่งขันสูง และทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกันแบบข้ามพรมแดน 
การตลาดออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ใช้ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการตลาดออนไลน์
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้แบบเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าถึง
ลูกค้าได้ทั่วโลก และเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรได้มีการพัฒนาและยกระดับการจ้าหน่ายสินค้าเพ่ิม
มากยิ่งขึ น 

เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ด้าเนินการส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนตลาดเกษตรกรออนไลน์ โดยมีการขับเคลื่อนการด้าเนินงาน คือ เว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 
ท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตร ที่มีช่องทางการติดต่อซื อขายแบบออนไลน์ รวมไปถึงการ
ส่งเสริมตลาดออนไลน์ด้วยการสร้าง Fanpang Facbook ภายใต้ชื่อว่า “สินค้าเกษตรออนไลน์ จังหวัด
นครพนม” เพ่ือช่วยเป็นสื่อกลางในการน้าสินค้าเกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart 
Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอ่ืนๆ ในพื นที่จังหวัด
นครพนมให้ถึงมือผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “สดจากฟาร์ม เสิร์ฟจากเว็บ” เพ่ือเป็นช่องทางการติดต่อซื อขาย
สินค้าเกษตรแบบออนไลน์ที่ผ่านการคัดสรร ซึ่งประกอบด้วย สินค้าทางการเกษตร ทั งผลผลิตสด สินค้าแปรรูป 
สินค้าหัตถกรรม และสินค้าอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเชื่อมโยง
ตลาดระดับต่างๆ เพ่ิมโอกาสในการจ้าหน่ายสินค้าเกษตร พร้อมยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร
ยุคใหม ่

นอกจากนี ยังมีการถ่ายทอดความรู้ โดยอาจารย์ศิริวรรณ เพชรไพร จากมหาวิทยาลัยนครพนม      
ในประเด็นการใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (การตลาดยุคโควิด-19 ต้องพิชิตใจลูกค้า,    
เทรนด์การตลาดออนไลน์ , ส่องสินค้ายอดฮิตติดเทรนด์ด้วย Google Trend และตามดูพฤติกรรมการซื อ    
ของลูกค้าในแต่ละจังหวัด และพื นที่อ่ืนๆ ผ่าน Google Trend - เทคนิคการตลาดออนไลน์ ดันยอดขายให้ปัง 
(รู้เขา รู้เรา/พื นฐานและการเตรียมตัวก่อนเริ่มขายของออนไลน์, เพ่ิมพลัง การขายในโลก Social Commerce 
+ มินิเวิร์คช็อป, FACEBOOK, LINE, YOUTUBE เทรนด์ ’การผลิตและบรรจุภัณฑ์’ ที่ธุรกิจยุคใหม่ไม่ควร
มองข้าม เรียนรู้การ Live สด สร้างยอดขายส้าหรับร้านค้าออนไลน์มือใหม่ และมีการจัด work shop 
(แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/การ Live สด ประชาสัมพันธ์และจ้าหน่ายสินค้าออนไลน์) ท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
มุมมองและแนวคิดด้านการตลาดของสมาชิก เกิดการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรในชุมชนได้
อย่างมั่นคงเพ่ิมขึ น 
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นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี แสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ที่ ได้รับ           
การคัดเลือกในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจ้าปี พ.ศ. 2565 ตามนโยบายกรมส่งเสริม
การเกษตร 

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก้าหนดให้มี          
การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นเป็นประจ้าทุกปี เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชน
ที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณะ ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 คณะท้างานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดปัตตานี 
ได้พิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการ และมีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สามารถเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอ่ืนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ปรากฏผลการคัดเลือก ดังนี  

1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตบ้านสารวัน อ้าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
2) รางวัลรองชนะเลิศล้าดับที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตขนมโบราณภูมิปัญญาชาวบ้าน 

อ้าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 
3) รางวัลรองชนะเลิศล้าดับที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีผลิตกล้วยหินกรอบแก้วบ้านบ่อม่วง 

อ้าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
4) รางวัลชมเชย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทรายขาว อ้าเภอโคกโพธิ์ 

จังหวัดปัตตานี 
ทั งนี  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตบ้านสารวัน อ้าเภอไม้แก่น จะเป็นตัวแทนจังหวัดปัตตานีในการ

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นในระดับเขต ต่อไป 
 


