
 
โครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรท่ีเปนอตัลักษณและเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคใต 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ผลไม นับเปนสินคาเกษตรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึง่ของประเทศไทย โดยประเทศไทยเปนผูนําการผลิตและ
การสงออกผลไมเมืองรอนที่สําคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีมูลคาการสงออกเปนอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน 
ปจจุบันเกษตรกรมีการปลูกไมผล 57 ชนิด พ้ืนที่ประมาณ 7.3 ลานไร ผลผลิตปละประมาณ 11.25 ลานตัน ผลผลิตรอย
ละ 80 บริโภคผลสดและแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคของประชากรภายในประเทศ อีกรอยละ 20 สงออกไปยัง
ตลาดตางประเทศ โดยมีมูลคาการสงออกไมนอยกวา 70,000 ลานบาทตอป โดยการสงออกไปยังตลาดตางประเทศแบงเปน
ประเภทการสงออกในรูปแบบผลไมสดรอยละ 30 และผลิตภัณฑแปรรูปผลไมรอยละ 70 ซึ่งจะเห็นไดวาสัดสวนการสงออกใน
รูปแบบของผลิตภัณฑแปรรูปผลไมมากกวาสงออกในรูปของผลไมสด อีกทั้ง การผลิตไมผลของประเทศไทยนับวันยิ่งประสบกับ
ปญหาสภาวะการแขงขันที่มีขอกําหนด เงื่อนไขการกีดกันทางการคาที่เขมงวด และผูบริโภคมีความตองการสินคาท่ีมีมาตรฐานที่
สูงข้ึน รวมทั้งเกิดปญหาราคาตกต่ําในชวงฤดูกาลผลิตเนื่องจากมีผลไมหลายชนิดออกกระจุกตัวในชวงเวลาเดียวกัน ปญหาราคา
ปจจัยการผลิต แรงงานและคาขนสงที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้เกษตรกรทีไ่มใชความรูหรือเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
คุณภาพไมผลก็มักจะประสบปญหาผลผลิตไมมีคุณภาพ และราคาผลผลิตตกต่ํา ประกอบกับตนทุนการผลิตสูงสงผลใหมี
ความเสี่ยงตอการขาดทุน ขาดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ ประกอบกับมีการนําเขาผลไมจากตางประเทศ
ที่มีมากขึ้น ไมมีคุณภาพและแยงสวนแบงตลาดผลไมไทย จึงทําใหเกิดการเรียกรองความชวยเหลือจากภาครัฐในรูปแบบ
ตาง ๆ ซึ่งไมกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการผลิตอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน ดังนั้น จึงจําเปนตองเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตเพ่ือใหมีปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสงออกเพ่ิมขึ้น และสงเสริมเพ่ิมมูลคาผลผลิตโดยการแปรรูป 
supply ที่มีมากในชวงฤดูกาลใหผลไมมีมูลคาเพ่ิม มเีสถียรภาพของราคาผลไม ซึ่งเปนวิธีที่เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริงและขยายผลตอไปได โดยหนวยงานภาครัฐเปนหนวยสนับสนุนความรูโดยการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสมตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา เพ่ือใหเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ มีความสามรถในการแขงขัน และคุณภาพชีวิตท่ี
ดีอยางยั่งยืน 

 ภาคใต นับเปนภูมิภาคท่ีเปนแหลงผลิตไมผลที่สําคัญของประเทศไทยอยางยิ่ง โดยมีการผลิตไมผลหลายชนิดที่
สําคัญทางเศรษฐกิจ เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง กลวย เปนตน จึงทําใหเหมาะที่จะสงเสริมและพัฒนาในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตสูมาตรฐานการสงออก ควบคูไปกับการพัฒนาการแปรรูป เพ่ือทําใหการผลิตการเกษตรภาค
ตะวันออกครบวงจรนําไปสูการใชเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตไมผลสู 4.0 ใหมากขึ้น 

 กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน ทําใหเกษตรกรมีความเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น อีกทั้งยังเปนหนวยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตไมผลในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ
ผลไม ซึ่งไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญกับปญหาดังที่ไดกลาวมา จึงไดจัดทําโครงการยกระดับการผลิต 

สินคาเกษตรที่เปนอัตลักษณและเหมาะสมกับศกัยภาพพื้นที่ของภาคใต ภายใตมาตรการสงเสริมประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดับสูมาตรฐานสากลดวยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม และมาตรการสงเสริมการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
(Roadmap) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  
   
2. วัตถุประสงค 



 

2.1 เพ่ือพัฒนาความรูและเพ่ิมศักยภาพกระบวนการทํางานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาทีใ่หสามารถเพ่ิม
ประสิทธภิาพการผลิตไมผลภาคใตดวยการเพ่ิมมูลคา และยกระดับการผลิตไมผลภาคใตสูมาตรฐานการสงออก 

2.2 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิตไมผลที่เปนอัตลักษณเหมาะสมกับพ้ืนที่สูมาตรฐานการสงออก  
2.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตผลไมภาคใตดวยการแปรรปู 

 2.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตดวยการบริหารจัดการศูนยคัดแยกผลไมชุมชน 
  
3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 
    3.1 เปาหมาย  

3.1.1 เจาหนาที่ระดับจังหวัดและระดับเขตที่เขารวมโครงการอยางนอย 100 ราย ไดรับความรูการเพ่ิมศกัยภาพ
กระบวนการทํางานสงเสริมการเกษตรเพ่ือยกระดับการผลิตไมผลที่เปนอัตลักษณเหมาะสมกับพ้ืนทีสู่มาตรฐานการสงออก 
และการแปรรูปผลไมเพื่อเพ่ิมมูลคา ประกอบดวย เจาหนาที่สวนกลาง จังหวัด 14 จังหวัด เขต และผูเก่ียวของ 

3.1.2 เกษตรกรที่เขารวมโครงการอยางนอย 3,000 ราย ประกอบดวย  
     (1) เกษตรกร 2,800 ราย ไดรับความรูการผลิตไมผลที่เปนอัตลักษณและเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่สูมาตรฐานการสงออก  
        (2) เกษตรกร 200 ราย ไดรับความรูในการแปรรูปผลไมเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
3.1.3 เพ่ือเพิ่มศักยภาพศูนยคัดแยกผลไมชุมชน จํานวน 50 ศูนย 

ตารางแสดงการจําแนกบุคคลเปาหมายตามพื้นที่การผลิตไมผล 14 จังหวัดภาคใต  

ที ่ จังหวัด 

เปาหมายเกษตรกร (ราย) 
3.1.3 

เพิ่มศักยภาพศนูยคัดแยก
ผลไมชมุชน (ศูนย) 

3.1.2 (1) 
พัฒนาเกษตรกรผลิตไมผลท่ี

เปนอัตลกัษณเหมาะสมกับพืน้ที ่ 

3.1.2 (2) 
พัฒนาเกษตรกรผลิตผลไม   

แปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลคา  

รวมเกษตรกร 
 

1 ระนอง  200 - 200 - 
2 ชุมพร   200 - 200 - 
3 สุราษฎรธานี  200 - 200 - 
4 นครศรีธรรมราช 200 - 200 - 
5 กระบี่  200 - 200 - 
6 พังงา  200 - - - 
7 สงขลา 200 40 240 6 
      
ตารางแสดงการจําแนกเปาหมายตามพื้นที่การผลิตไมผล 14 จังหวัดภาคใต  

ที ่ จังหวัด 

เปาหมายเกษตรกร (ราย) 
3.1.3 

เพิ่มศักยภาพศนูยคัดแยก
ผลไมชมุชน (ศูนย) 

3.1.2 (1) 
พัฒนาเกษตรกรผลิต  ไมผลท่ี

เปนอัตลกัษณเหมาะสมกับพืน้ที ่ 

3.1.2 (2) 
พัฒนาเกษตรกรผลิตผลไม  

แปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลคา  

รวมเกษตรกร 
 

8 ภูเก็ต  200 - 200 - 
9 พัทลุง  200 - 200 - 
10 ตรัง  200 - 200 - 
11 สตูล  200 40 240 2 
12 ปตตานี  200 40 240 9 
13 ยะลา  200 40 240 8 



 

14 นราธิวาส 200 40 240 25 
รวม 2,800 200 3,000 50 

      

    
    3.2 สถานที/่พื้นท่ีดําเนินการ 
          พ้ืนที่ดําเนินการ 14 จังหวัดในภาคใต ไดแก จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา 
ภูเก็ต พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส   
 
4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

   4.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตไมสูมาตรฐานการสงออก 
         4.1.1 พัฒนาความรูและเพ่ิมศักยภาพกระบวนการทํางานของเจาหนาที่เพ่ือยกระดับการผลิตไมผลที่เปนอัตลักษณ
เหมาะสมกับพ้ืนที ่
                 (1) จัดสัมมนาสรางความเขาใจโครงการและพัฒนาความรูใหกับเจาหนาที ่ดําเนินการโดยสํานักสงเสริมและจัดการ
สินคาเกษตร 
 เปาหมาย : อยางนอย 30 คน ประกอบดวย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานยุทธศาสตรจังหวัดและเขต จาก 14 
จังหวัดๆ ละ 2 คน สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5, 8 เขตละ 1 คน ทยากร และผูเก่ียวของ 
 วิธีการดําเนินงาน :  
 1. สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ และดําเนินการจัด
สัมมนาสรางความเขาใจโครงการและพัฒนาความรูเจาหนาที ่หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพไมผลครบวงจร” 
 2. จัดสัมมนาเจาหนาที่ เพ่ือสรางความเขาใจและพัฒนาเพิ่มศักยภาพกระบวนการทํางานสงเสริม
การเกษตรของเจาหนาที่ดวยการยกระดับการผลิตไมผลที่เปนอัตลักษณเหมาะสมกับพ้ืนท่ีสูมาตรฐานการสงออก โดย
ดําเนินการ ดังนี ้1. การวิเคราะหการทํางานที่ผานมา 2. วางแผนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายดวยกลยุทธยกระดับ      
การผลิตไมผลท่ีเปนอัตลักษณใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีสูมาตรฐานการสงออก เชน Brand image ,Geographical Indications 
(GI) , การบริหารจัดการผลิตแบบครบวงจร  HRD-Management ฯลฯ 3. การวางแผนพัฒนาโครงการในปตอไปแบบมีสวนรวม  
 3. สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรสรุปผลการจัดสัมมนาเสนอกรมสงเสริมการเกษตรภายในไตรมาสที ่2 
ของปงบประมาณ 2562 

สรุปผลงาน (output) : 
สรุปผลการจัดสัมมนาเสนอกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 1 เลม 

                 (2) จัดประชุมสราง Core Team เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกระบวนการทํางาน ดําเนินการโดยสํานักสํานักงานสงเสริมแล
พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
 เปาหมาย : อยางนอย 30 คน ประกอบดวย นักวิชาการจากสวนกลาง และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
ยุทธศาสตรจังหวัดและเขต จาก 14 จังหวัดๆ ละ 1 คน สสก. 2 เขตๆ ละ 1 คน วิทยากร และผูเก่ียวของ 
 วิธีการดําเนินงาน :  
 1. กลุมสงเสริมไมผลและ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา รวมกันจัดใหมีการสราง 
Core Team เพ่ือเปนแกนหลักในการทํางานโครงการทั้งระบบ ซึ่งสอดคลองตามนโยบายบริหารราชการแนวใหมที่มุงเนนการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม และมีการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง 
      1.1 Core team ประกอบดวยหนวยงานที่เก่ียวของกับไมผล (กรม/เขต/จังหวัด/อําเภอ/เกษตรกร) 
      1.2 Core team ดําเนินการในรูปแบบคณะทํางาน โดยมีผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที ่5 จังหวัดสงขลาเปนประธานคณะทํางาน โดยจะมีการรวมกันกําหนดบทบาทหนาที ่โครงสราง รูปแบบการทํางานใน



 

ภาพรวมของโครงการทั้งระบบ วางแผน และประเมินผลการปฏบิัติงานของเจาหนาที่ และอาจมีการปรับโครงสราง Core team 
ไดตามความเหมาะสม 
 3. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน Core team  
ตามองคประกอบที่กําหนด จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 สรางความเขาใจ และรวมกําหนดแผนปฏิบัติงาน เครื่องมือการปฏิบัติงาน (เชน แบบเก็บขอมูล 
เงื่อนไขการคัดเลือกไมผลท่ีเปนอัตลักษณ ฯลฯ) ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  
 ครั้งที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรูผานเวทีการประชุม หรือสัมมนา หรือศึกษา ดูงาน หรือรวมคิด วิเคราะหสาระ
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาโครงการ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ สอดคลองเหมาะสมแบบมีสวนรวม (bottom up process) 
 ครั้งที่ 3 สรุปผลการพัฒนาในระดับภาค เพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนางานปตอไป 
สรุปผลงาน (output) : 
1. คําส่ังคณะทํางาน Core team ระดับภาค 
2. หลักสูตรพัฒนาเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรแบบมีสวนรวม (bottom up process) 
3. ทิศทางและแนวทางการพัฒนาในระดับภาค 
                  (3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูและเสริมสรางความเขมแข็งกระบวนการทํางานในระดับพื้นที ่ดําเนินการ
โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
 เปาหมาย : 100 คน ประกอบดวย นักวิชาการจากสวนกลาง สวนภูมิภาค 14 จังหวัด 2 เขต วิทยากร และ
ผูเก่ียวของ จํานวน 2 ครั้ง  
 วิธีการดําเนินงาน :  
 1. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดประชุมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยใช
แนวทางตามขอสรุปที่ไดจากขอ 4.1.1 (2) จํานวน 2 ครั้ง  
 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติมองคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูผานเวทีการประชุม หรือสัมมนา หรือศึกษา ดูงาน หรือ
รวมกันคิด วิเคราะหสาระการพัฒนาหรือแกปญหาโครงการ หรือจัดกิจกรรมอ่ืนๆ สอดคลองเหมาะสมแบบมีสวนรวม 
(bottom up process) เนนวิเคราะหเพ่ือแกปญหาการบริหารจัดการโครงการแบบมีสวนรวมตามความตองการของเกษตรกร
ในพื้นที่เปนหลัก (area based approach)  
 ครั้งที่ 2 พัฒนาความรูและเสริมสรางสรางความเขมแข็งในการทํางานในระดับพ้ืนที่ ทั้งดานความรู ขอมูล
ขาวสาร การใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม และแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน ดวยหลักการสงเสริม
การเกษตร และการศึกษา/วิจัย เพ่ือขับเคลื่อนใหโครงการบรรลุเปาหมาย 
 2. สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูฯ เสนอกรมสงเสริมการเกษตร 

สรุปผลงาน (output) : 
สรุปผลการจัดประชุม/สัมมนาเสนอกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 1 เลม  

         4.1.2 พัฒนาเกษตรกรผลิตไมผลที่เปนอัตลักษณเหมาะสมกับพ้ืนที่สูมาตรฐานการสงออก 
              (1) อบรมถายทอดความรู และศึกษาดูงาน (วิจัย ทดสอบโดยจังหวัดสามารถปรบัไดตามความเหมาะสมของพ้ืนที)่ 
เรื่อง ผลิตไมผลที่เปนอัตลักษณเหมาะสมกับพ้ืนที่สูมาตรฐานการสงออก ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ 
        เปาหมาย : 2,800 ราย ดําเนินการ 200 ราย/จังหวัด ใน 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร
ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา กระบี่ พังงา สตูล ภูเก็ต ปตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส  
        วิธีการดําเนินงาน :  
        1. กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดอบรม
ถายทอดความรู หรือเทคโนโลย ีหรือนวัตกรรม หรือสัมมนาเแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือศึกษา ดูงานตามความเหมาะสมของพื้นที่ 



 

        2. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ รับสมัคร และคัดเลือกชนิดผลไมท่ีเปนอัตลักษณเหมาะสมกับพ้ืนที่สู
มาตรฐานการสงออกจากเกษตรกรจากกลุมแปลงใหญไมผล หรือกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมสหกรณ กลุมธรรมชาติที่มีอยูใน
พ้ืนที่ (กลุมปรับปรุงคุณภาพ, กลุมพัฒนาการผลิตไมผลที่มีศักยภาพ ฯลฯ) เขารวมโครงการ  
        3. จัดทําทะเบียนเกษตรกรเขารวมโครงการ (ขอ 2) เปนรายบุคคล โดยใชแบบฟอรมจากการประชุม 
Core team ในขอ 4.1.1 (2) 
        4. ดําเนินการจัดอบรมและถายทอดเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม และศึกษา ดูงาน 1 ครั้ง ตามความตองการ
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูผลิตไมผลที่มีความเปนอัตลักษณเหมาะสมกับพ้ืนที่ในการพัฒนาสูมาตรฐาน
การสงออก ตัวอยางเนื้อหาการอบรม เนนวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาความเปนอัตลักษณและธุรกิจสงออก เชน การสราง
ภาพลักษณ  การสรางแบรนด (Brand image) ความโดดเดน (Brand Identity) Geographical Indications (GI)  การตลาด
สงออก การปรับปรุงคุณภาพไมผลสูมาตรฐานการสงออก ข้ันตอนการสงออก เงื่อนไขและขอกีดกันทางการคา เปนตน
         5. ประสานหนวยงานที่เก่ียวของรวมเปนวิทยากร เชน กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร พาณิชยจังหวัด 
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ มกอช. ผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ เกษตรกรประสบความสําเร็จ เปนตน 
        6. รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e-project 

สรุปผลงาน (output) : 
1. รายชื่อตามทะเบียนเกษตรกรที่เขารวมโครงการรายบุคคล 
2. เนื้อหาหลักสูตรในการเขารวมโครงการจากการประเมินผลเกษตรกรในการนําความรูไปปฏิบัติ (ระบบ rbm) 
3. บันทึกผลการดําเนินงานตามระบบ e-project (สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร) 

              (2) ผลิตสื่อวีดีทัศนสงเสริมการสรางอัตลักษณตนแบบผลไมภาคใตที่เหมาะสมกับพื้นที่สูมาตรฐานการสงออก  
ดําเนินการโดยสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร      
        เปาหมาย : วีดีทัศนสงเสริมการสรางอัตลักษณตนแบบ จํานวน 1 เรื่อง (คัดเลือกจาก 14 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรธีรรมราช พัทลุง ตรัง กระบี่ สงขลา สงขลา สตูล ภูเก็ต ปตตานี ยะลา และ
จังหวัดนราธิวาส)  
        วิธีการดําเนินงาน :  
        1. ขออนุมัติงบประมาณและเตรียมการวิเคราะหกลุมเปาหมาย (Target audience) และวิเคราะหเนื้อหา 
(Content analysis) ในการสงเสริมการสรางอัตลักษณตนแบบ เพ่ือใหไดรูปแบบ เนื้อหาสาระ และขอมูลที่ถูกตอง
ทันสมัย นาสนใจ สอดคลองในสิ่งที่ตองการตามเปาหมายมากที่สุด  
        2. จัดประชุมหารือ เพ่ือวางแผนและกําหนดแนวทางการผลิตวีดีทัศนที่เหมาะสมในการผลิตไมผลที่
เปนอัตลักษณเหมาะสมกับพ้ืนที่สูมาตรฐานการสงออกตนแบบ เชน การเตรียมคัดเลือกเกษตรกร และสถานที่ถายทํา 
การเขียนสคริปต การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณการถายทํา  
        3. การเตรียมการดานเทคนิคการผลิต เชน การดําเนินการวิเคราะหการผลิตจริง เพื่อทราบขอมูลเบื้องตน 
และเตรียมแกปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนได เชน ควบคุมแสงสวาง ควบคุมเสียง ตลอดจนเทคนิคดานความคิดสรางสรรคการผลิต   
        4. ตรวจสอบดานความถูกตองของเนื้อหาคุณภาพของเทคนิคการนําเสนอ และประเมินผลผลิต โดย
กลุมเปาหมายในดานของความนาสนใจ ความเขาใจในเนื้อหา และสาระที่นําเสนอ เพ่ือปรับแกไขใหถูกตอง กอนเผยแพร 
        5. การเผยแพรผานสื่อกรมสงเสริมการเกษตร หรือสื่อออนไลนอ่ืน เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด  

สรุปผลงาน (output) : 
สื่อวีดีทัศนสงเสริมการสรางอัตลักษณตนแบบผลไมภาคใตที่เหมาะสมกับพื้นที่สูมาตรฐานการสงออก จํานวน 1 เลม    

         4.1.3 ประชาสัมพันธและรณรงคสงเสริมการบริโภคผลไมคุณภาพมาตรฐานสงออก ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร
จังหวัด/อําเภอ 
              (1) ประชาสัมพันธสงเสริมความเปนอัตลักษณผลไมภาคใต ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด 



 

        เปาหมาย : 7 จังหวัดๆ ละ 1 ครั้ง รวม 7 ครั้ง ไดแก จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 
สงขลา ปตตานี และจังหวัดนราธิวาส 
        วิธีการดําเนินงาน :            

       1. กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณใหแกจังหวัดสําหรับเปนคาใชจายประชาสัมพันธสงเสริม
ความเปนอัตลักษณผลไมภาคใต 
        2. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอและ/หรือเกษตรกร รวมกันวางแผนจัดทําแนวทางประชาสัมพันธ
สงเสริมความเปนอัตลักษณผลไมภาคใตท่ีพัฒนาสูมาตรฐานการสงออกได เพ่ือวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบที่ตองการ
ประชาสัมพันธจากขอมูลการศึกษา วิจัย ปราชญชาวบาน และขอมูลจากแหลงตาง ๆ อยางครบถวน เพ่ือการนําเสนอ
รูปแบบประชาสัมพันธที่เหมาะสม และสรางความรู ความเขาใจใหกับกลุมผูบริโภคเปาหมายเปนอยางดี 
         3. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ พิจารณาเลือกรูปแบบการประชาสัมพันธตามความตองการและ
เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และผลผลิต เชน จัดงานประชาสัมพันธ หรือรณรงค หรือจัดประกวด หรือกิจกรรมอื่นที่
กระตุนการรับรูไมผลที่เปนอัตลักษณภาคใตจากขอ 4.1.2 ผานสื่อภายในจังหวัดกอนถึงชวงที่ผลไมกระจุกตัว เพ่ือกระตุน
การบริโภคโดยเนนความเปนอัตลักษณภาคใตที่โดดเดนเฉพาะพื้นที่ควบคูคุณประโยชนดานสุขภาพ หรือความงามที่
สามารถสงเสริมใหผูบริโภคสนใจไดเปนอยางดี 
                  4. ดําเนินงานประชาสัมพันธตามขอ 3  
                  5. สรุปผลการประชาสัมพันธสงเสริมความเปนอัตลักษณผลไมภาคใต ภายในเดือนสิงหาคม 2562 

สรุปผลงาน (output) : 
สรุปผลการประชาสัมพันธสงเสริมความเปนอัตลักษณผลไมภาคใต  จํานวน 7 เลม 

              (2) จัดงานสงเสริมบริโภคผลไมคุณภาพอัตลักษณภาคใตขามถ่ินนอกแหลงผลิต ดําเนินการโดยโดยสํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และที่ 8 จังหวัดสุราษฎรธานี 
        เปาหมาย : 2 ครั้ง ไดแก สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 จํานวน 1 ครั้ง และสํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จํานวน 1 ครั้ง 
        วิธีการดําเนินงาน :  
           1. กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรสําหรับเปน
คาใชจายประชาสัมพันธสงเสริมความเปนอัตลักษณผลไมภาคใต 
        2. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร คัดเลือกจังหวัด และชนิดสินคาเพ่ือเขารวมกิจกรรมโดย
รวมกันวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบที่ตองการ เพ่ือวางแผนจัดงานสงเสริมบริโภคผลไมคุณภาพอัตลักษณภาคใตขามถ่ิน
นอกแหลงผลิต โดยศึกษาขอมูลจากงานสถานการณ สถิติ การวิจัย ปราชญชาวบาน และขอมูลจากแหลงตาง ๆ อยาง
ครบถวน เพ่ือการนําเสนอที่เหมาะสม และสรางความตื่นตัว การรับรู ความเขาใจใหกับกลุมเปาหมายเปนอยางดี  
        3. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร จัดงานสงเสริมบริโภคผลไมคุณภาพอัตลักษณภาคใตขามถิ่น
นอกแหลงผลิตตามการวิเคราะหจากขอ 2  
                 4. ชวงเวลาการจัดงาน ควรดําเนินการในฤดูกาลของผลไมซึ่งผลไมจะมีคุณภาพดีและรสชาติอรอยที่สุด 
(ชวงกระจุกตัว) เพื่อสงเสริมการบริโภคโดยเนนความเปนอัตลักษณ ควบคูกับคณุประโยชนเพ่ือความงาม และสุขภาพดี  
                 5. รายงานผลการจัดงานสงเสริมบริโภคผลไมคุณภาพอัตลักษณภาคใตขามถ่ินฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2562  

สรุปผลงาน (output) : 
รายงานผลการจัดงานสงเสริมบริโภคผลไมคุณภาพอตัลักษณภาคใตขามถิ่นนอกแหลงผลิต จํานวน 2 เลม 

        4.1.4 สัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมอัตลักษณภาคใตเพ่ือการสงออก ดําเนินการโดยสํานักงาน
เกษตรจังหวัด/อําเภอ 
               1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมอัตลกัษณภาคใตเพ่ือการสงออก 



 

               เปาหมาย : 7 ครั้ง ใน 7 จังหวัด ๆ ละ 1 ครั้ง ไดแก จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 
สงขลา ปตตานี และจังหวัดนราธิวาส 
               วิธีการดําเนินงาน :  
               1. กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณใหแกจังหวัดสําหรับเปนคาใชจายในการจัดสัมมนา
เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมอัตลักษณภาคใตเพ่ือการสงออก 
               2. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ รวมกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการหารือแผนงานและรูปแบบหรือ
กิจกรรม ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือกิจกรรมเจรจาธุรกิจ หรือการจัดทําขอตกลงความรวมมือ หรือกิจกรรมอ่ืนที่
เหมาะสมตามความตองการเกษตรกรและสถานการณในพ้ืนที่ เพ่ือเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมอัตลักษณภาคใต
เพ่ือการสงออกระหวางผูซื้อและผูขาย  
               3. เนื้อหาสาระ เชน การสรางแบรนด (Brand image) การสรางความโดดเดน (Brand Identity) การข้ึน
ทะเบียนGeographical Indications (GI) และ/หรือเชื่อมโยงความรูดานมาตรฐานการสงออกตามเงื่อนไข และขอกีดกัน
ทางการคา เทคนิคการพบปะเจรจาธุรกิจผลไมอัตลักษณภาคใตทั้งตลาดในและตางประเทศ  
               4. จัดงานเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมอัตลักษณภาคใตเพ่ือการสงออก ตามแผนในขอ 2 และ/หรือ
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ โดยจัดชวงในฤดูกาลที่ผลไมมีคณุภาพดีและรสชาติอรอยท่ีสุด (ผลไมออกกระจุกตัว) เพ่ือ
สงเสริมการผลิตและตลาดควบคูไปกับการสงเสริมบริโภคโดยเนนความเปนอัตลักษณที่มีคุณประโยชนเพ่ือความงาม 
และสุขภาพดี (ผลไมเคล็ดลับความสวย ผิวใส สุขภาพดีที่เปนยารักษาโรค) 
               5. สรุปผลการสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมอัตลักษณภาคใตฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2562 

สรุปผลงาน (output) : 
รายงานผลการจัดงานสงเสริมบริโภคผลไมคุณภาพอัตลักษณภาคใตขามถิ่นนอกแหลงผลิต จํานวน 7 เลม 

        4.1.5 การรับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบยอนกลับได ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ 
     1) จัดทําการรับรองคุณภาพผลผลิตสามารถตรวจสอบยอนกลับได 

                 เปาหมาย : 14 จุด ใน 14 จังหวัดๆ ละ 1 จุด ไดแก จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง ตรัง กระบี่ พังงา สงขลา สตูล ภูเก็ต ปตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
               วิธีการดําเนินงาน : มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี ้
               1. กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณใหแกจังหวัดสําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินการ
กิจกรรมจัดทําการรับรองคุณภาพผลผลิตสามารถตรวจสอบยอนกลับได ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
               2. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ และ/หรือเกษตรกร หารือรวมกันในการกําหนดแนวทางการจัดอบรมให
ความรูการทําระบบการรับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบยอนกลับได เชน ศึกษา ดูงาน หรือดําเนินการทดลอง หรือวิจัย 
หรือทดสอบเพื่อการพัฒนาการรับรองคณุภาพใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได หรือจัดทําสติกเกอรรับรองคุณภาพ 
จัดทํา QR-code หรืออื่นๆ ทั้งนี้ รูปแบบการดําเนินงานจังหวัดปรับใหเหมาะสมและตรงกับความตองการในพื้นที่ได 
               3. ดําเนินการจัดงานประชาสัมพันธและสงเสริมการรับรองคณุภาพสามารถตรวจสอบยอนกลับไดในไมผลที่
ไดมาตรฐานการสงออกอยางนอย 1 ชนิด  
              4. ติดตามปญหาอุปสรรค แกไข สรุปผลการดําเนินงาน 

สรุปผลงาน (output) : 
รายงานผลการรับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบยอนกลับได จํานวน 14 เลม 

        4.1.6 บริหารจัดการเพ่ือคนหาการผลิตไมผลตนแบบที่เปนอัตลักษณภาคใตเหมาะสมกับพื้นที่สูมาตรฐาน
การสงออก ดําเนินการโดยสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 และ 
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่8 สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ  
               วิธีการดําเนินงาน : 



 

    1. กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายบริหารจัดการเพื่อคนหาการผลิตไมผล
ตนแบบที่เปนอัตลักษณภาคใตเหมาะสมกับพ้ืนที่สูมาตรฐานการสงออก ใหสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 และที่ 8 สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ  
               2. ใหคําปรึกษา แนะนําเพ่ือคนหาตนแบบ โดยการกําหนดแนวทางการวิเคราะหเกษตรกรเปาหมาย 
(Target Identity) ทีเ่ปนผูผลิตไมผลตนแบบอัตลักษณเหมาะสมกับพื้นที่สูมาตรฐานการสงออกที่ถูกตอง สอดคลอง
โครงการมากที่สุด และรวมคนหาการผลิตไมผลตนแบบที่เปนอัตลักษณภาคใต โดยดําเนินการรวมกันระหวางสํานัก
สงเสริมและจัดการสินคาเกษตร สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 และที ่8 สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ 
และผูที่เกี่ยวของ เชน ปราชญชาวบาน สถาบันการศึกษา นักวิจัยในพื้นที่ ฯลฯ 
        3. จัดทําสรุปผลประกอบการพิจารณาการคนหาตนแบบเกษตรกรผลิตไมผลที่เปนอัตลักษณเหมาะสมกับ
พ้ืนที่สูมาตรฐานการสงออก โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 และที่ 8 สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ผล
การคนหาจังหวัดละ 1 ชนิดพืช และเขตละ 1 ชนดิพืช เพ่ือเปนตนแบบในการขยายผลการผลิตผลไมทีเ่ปนอัตลักษณ
ภาคใตเหมาะสมกับพ้ืนที่สูมาตรฐานการสงออก  

สรุปผลงาน (output) : 
1. รายงานผลการดําเนินงานการคนหาไมผลตนแบบท่ีเปนอัตลักษณเหมาะสมกับพื้นที่สูมาตรฐานการสงออกในระดับ
จังหวัด 7 เลม (1 ชนิด/จังหวัด) สงเขต 
2. รายงานผลการคนหาไมผลตนแบบท่ีเปนอัตลักษณเหมาะสมกับพื้นท่ีสูมาตรฐานการสงออกระดับเขต 2 เลม (เขต
5,8) สงกรมสงเสริมการเกษตร 

4.2 กิจกรรมแปรรูปผลไมเพื่อเพิ่มมูลคาภาคใต 
        4.2.1 พัฒนาความรูเพ่ือเพ่ิมมูลคาและศักยภาพการผลิตผลไมภาคใต  
                 (1) อบรมถายทอดความรู และศึกษาดูงาน (หรือวิจัย ทดสอบ โดยจังหวัดสามารถปรับไดตามความเหมาะสมของพ้ืนที่) 
ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ  
      เปาหมาย : 200 ราย ใน 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปตตานี นราธิวาส 
      วธิีการดําเนินงาน :  
      1. กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดสําหรับเปนคาใชจายในการพัฒนาความรูเพ่ือ
เพ่ิมมูลคาและศักยภาพการผลิตผลไมภาคใต 
      2. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ และ/หรือเกษตรกร รับสมัคร และคัดเลือกเกษตรกรไมผลจากกลุมแปลง
ใหญไมผล หรือกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมสหกรณ กลุมธรรมชาติที่มีอยูในพ้ืนที่ (กลุมปรับปรุงคุณภาพ, กลุมพัฒนาการ
ผลิตไมผลที่มีศักยภาพ ฯลฯ) ที่มีความตองการ และพ้ืนที่มีศกัยภาพพรอมพัฒนาการเพ่ิมมูลคาการผลิตผลไมไดเขารวม
โครงการ จัดลงทะเบียนเกษตรกรเขารวมโครงการเปนรายบุคคล โดยใชแบบฟอรมจากขอ 4.1.1 (2) 
      3. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ และเกษตรกรที่เขารวมโครงการ รวมกันวิเคราะหสภาพปญหา สถานการณ 
ทั้งดานการผลิต เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือจัดทําแผนการอบรมถายทอดความรู และศกึษาดูงานการเพ่ิมมูลคาผลไมดวยการ
แปรรูปใหเปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานทางการคา หรือเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป 
      4. ดําเนินการอบรมถายทอดความรู และศึกษาดูงาน โดยมีเนื้อหาสาระตรงกับตามความตองการ และ
สอดคลองกับขีดความสามารถของเกษตรกรในขอ 3 หรือจะประสานหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนวิทยากร ไดแก 
สถาบันการศึกษา หรือสถาบนัวจิัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.) หรือกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
เรื่องความตองการและบรรจุภณัฑที่มีมาตรฐานสงออก หรอืควรมีขอมูลภาพลักษณเดนชัดเจนเปนอัตลักษณ มีเรื่องราวที่มี
ความโดดเดน (Brand Identity) หรือมีการข้ึนทะเบียน Geographical Indications (GI)  หรืออาจมีแบรนดสินคา (Brand 
image) หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ หรือมาตรฐานการสงออก หรือเทรนดความนิยมของผูบริโภค เพ่ือประกอบการ
พัฒนาบรรจุภัณฑผลไมแปรรูปสงออก เงื่อนไขและขอกีดกันทางการคา เปนตน หรือหนวยงานอ่ืนตามความเหมาะสม          



 

      5. ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมเปนวิทยากร เชน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร พาณิชยจังหวัด  
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ มกอช. ผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ เกษตรกรประสบความสําเร็จ เปนตน 
และรวมอภิปรายผล หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการพัฒนางานในปตอไป 
      6. รายงานสรุปผลการดําเนินงานภายในเดือนกันยายน 

สรุปผลงาน (output) :  
1. เนื้อหาหลักสูตรในการเขารวมโครงการจากการประเมินผลเกษตรกรในการนําความรูไปปฏิบัติ (ระบบ rbm) 
2. บันทึกผลการดําเนินงานตามระบบ e-project (สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร) 

            2) พัฒนาศักยภาพศนูยคัดแยกผลไมชุมชนแบบครบวงจร ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ  
      เปาหมาย : 50 ศูนย ใน 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดสงขลา 6 ศูนย ยะลา 8 ศูนย ปตตาน ี9 ศูนย นราธิวาส 25 
ศูนย และจังหวัดสตูล 2 ศูนย 
      วธิีการดําเนินงาน :  
         1. กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณใหแกจังหวัดสําหรับเปนคาใชจายในการพัฒนาศกัยภาพ
ศูนยคัดแยกผลไมชุมชนแบบครบวงจร 
               2. ใหคําปรึกษา แนะนําเพ่ือคนหาตนแบบการสราง Value Added โดยการกําหนดแนวทางการวิเคราะห
เกษตรกรเปาหมาย (Target Identity) ทีเ่ปนผูผลิตไมผล ที่ถูกตอง สอดคลองโครงการมากที่สุด และรวมคนหาการสราง 
Value Added ในไมผลอัตตลักษณภาคใต โดยดําเนินการรวมกันระหวางสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และ เขตที่ 8 สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ และผูที่เกี่ยวของ เชน 
ปราชญชาวบาน สถาบันการศึกษา นักวิจัยในพื้นที่ ฯลฯ 
       3. จัดทําสรุปผลประกอบการพิจารณาการคนหาตนแบบการสราง Value Added ในไมผลอัตตลักษณภาคใต 
โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และ เขตที่ 8 สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ผลการคนหาจังหวัด
ละ 1 ชนิดพืช และเขตละ 1 ชนิดพืช ใชในการขยายผลการสราง Value Added ในไมผลอัตตลักษณภาคใต 
 

สรุปผลงาน (output) : 
รายงานสรุปผลการพัฒนาศูนยคัดแยกผลไมชุมชนแบบครบวงจร เสนอกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 5 เลม 

        4.2.2 สัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมแปรรูป  
                 1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมแปรรูป ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร
จังหวัด/อําเภอ 
               เปาหมาย : 14 ครั้ง ใน 14 จังหวัด ๆ ละ 1 ครั้ง ไดแก จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรธีรรมราช 
พัทลุง ตรัง กระบี่ พังงา สงขลา สตูล ภูเก็ต ปตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
               วิธีการดําเนินงาน :  
               1. กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณใหแกจังหวัดสําหรับเปนคาใชจายในการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมแปรรูป 
               2. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ รวมกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการหารือจัดทําแผนความตองการ และ
รูปแบบหรือกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมแปรรูป ตัวอยาง เชน การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือ
กิจกรรมเจรจาธุรกิจ หรือการจัดทําขอตกลงความรวมมือการตลาดลวงหนา หรือกิจกรรมอ่ืนที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับสถานการณในพ้ืนที่ หรือบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน เชน ตลาดประชารัฐ ตลาดเกษตรกร 
ตลาดอื่นๆ งานมหกรรมตางๆ เปนตน เพ่ือเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมแปรรูประหวางผูซื้อและผูขาย 



 

               3. เนื้อหาสาระ กรณีถายทอดความรู ตัวอยางเชน การรับรองมาตรฐานการแปรรูประดับสากล การพัฒนาสินคา
แปรรูปแบบยั่งยืน การซื้อ-ขายสนิคาออนไลนยุคดิจิตอล  การสรางแบรนด (Brand Model/Creative  of Branding)  
ทิศทาง/สถานการณการตลาดสินคาแปรรูป การเจรจาธุรกิจ การสงออก ฯลฯ หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
               4. ดําเนินการจัดงานเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมแปรรูป ในฤดูกาลผลไมมีคุณภาพดีและรสชาติ
อรอยที่สุด (ผลไมออกกระจุกตัว) เพื่อสงเสริมการบริโภคสินคาผลไมแปรรูปที่มคีุณประโยชน เชน ดานสุขภาพ ความงาม 
ฯลฯ มาพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป เนนผลไมเคล็ดลับความสวย ผิวใส สุขภาพดี 
               5. รายงานสรุปผลการสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมแปรรูป ภายในเดือนสิงหาคม 2562 

สรุปผลงาน (output)  : 
รายงานสรุปการสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมแปรรูป จํานวน 14 เลม 

        4.2.3 การพัฒนาการบรรจุภัณฑ 
                 1) จัดทําบรรจุภัณฑเพื่อเพิม่มูลคาการแปรรูปผลไม ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ 
               เปาหมาย : 14 ผลิตภัณฑ จาก 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง ตรัง กระบี่ พังงา สงขลา สตูล ภูเก็ต ปตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
               วิธีการดําเนินงาน :  
               1. กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณใหแกจังหวัดสําหรับเปนคาใชจายในการจัดการจัดทําบรรจุ
ภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาการแปรรูปผลไม 
               2. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ รวมกับเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพทีเ่ขารวมโครงการจัดทําแผนพัฒนาการ
บรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาการแปรรูปผลไม  
               3. ตวัอยางเนื้อหาการสัมมนา เชน ออกแบบการบรรจุภัณฑตั้งแตกระบวนการผลิต (เชน การหอผล การสราง
รูปราง เชน แตงโมสี่เหลี่ยม ฯลฯ) ทิศทางการตลาดมุงเนนความเปนอัตลักษณภาคใต  ออกแบบผลิตภัณฑแปรรูปผลไมแบบ
สรางสรรค (creative packaging design)  ประยุกตใชเทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการบรรจุภัณฑยุคใหม ความรูในการ
สรางและพัฒนาแบรนด เพ่ือสรางภาพลักษณสินคาแปรรูปที่โดดเดน การใชสี ใชวัสดุที่สวยงามและคุณภาพสูง 
               4. รายงานสรุปการพัฒนาการบรรจุภัณฑเพื่อเพ่ิมมูลคาการแปรรูปผลไม 14 จังหวัด  

สรุปผลงาน (output) : 
รายงานสรุปการพฒันาการบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาการแปรรูปผลไม จํานวน 14 เลม 

       4.2.4 ประชาสัมพันธและสงเสริมการแปรรูปผลผลิตเปนผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลไม 
              1) จัดงานประชาสัมพันธแหลงผลิตผลิตภัณฑแปรรูปผลไมเพ่ือเพ่ิมมูลคา ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร
จังหวัด/อําเภอ 
        เปาหมาย : 7 จังหวัดๆ ละ 1 ครั้ง รวม 7 ครั้ง ไดแก จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 
สงขลา ปตตานี และจังหวัดนราธิวาส 
        วิธีการดําเนินงาน : 
           1. กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณใหแกจังหวัดสําหรับเปนคาใชจายประชาสัมพันธการ
แปรรูปผลผลิตเปนผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลไม  
        2. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ จัดประชุมเพื่อวางแผนจัดทําแนวทางประชาสัมพันธการแปรรูป
ผลผลิตเปนผลิตภัณฑเพ่ือเพิ่มมูลคาผลไม หรือแหลงผลิตผลิตภัณฑแปรรูปผลไมเพ่ือเพ่ิมมูลคาตามความตองการของ
พ้ืนที่ โดยวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบทีต่องการประชาสัมพันธที่นาสนใจ เพ่ือกระตุนการซื้อ เชน การสงเสริมสินคา
ผลไมแปรรูปที่โดดเดนดวยรปูลักษณท่ีสวยงามและคุณภาพสูง เรียบ หรู ดูดี มีคุณคาควรแกการให และการไดรับเปน
ของขวัญของฝาก เนนประโยชนดานความงาม ดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม ฯลฯ โดยดําเนินการชวงที่ผลไมกระจุกตัว  



 

        3. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการจัดประชาสัมพันธ รณรงค จัดประกวด หรือกิจกรรมอื่น
ตามความเหมาะสมเพ่ือประชาสัมพันธการแปรรูปผลผลิตเปนผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลไม ตามความตองการในขอ 2 
                 4. สรุปผลการประชาสัมพันธและสงเสริมการแปรรูปผลผลิตเปนผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลไม 

สรุปผลงาน (output) : 
รายงานสรุปการประชาสัมพันธและสงเสริมการแปรรูปผลผลิตเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาผลไม จํานวน 7 เลม 

        4.2.5 บริหารจัดการเพ่ือคนหาตนแบบในการสราง Value Added ดําเนินการโดยสํานักสงเสริมและจัดการสินคา
เกษตร สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 และ เขตที่ 8 สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ 
               วิธีการดําเนินงาน : 

     1. กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายบริหารจัดการเพื่อคนหาตนแบบในการ
สราง Value Added ไมผลตนแบบที่เปนอัตลักษณภาคใต ใหสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร สํานักงานสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 5 และที่ 8 สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ  
                2. ใหคําปรึกษา แนะนําเพ่ือคนหาตนแบบการสราง Value Added โดยการกําหนดแนวทางการวิเคราะห
เกษตรกรเปาหมาย (Target Identity) ทีเ่ปนผูผลิตไมผล ที่ถูกตอง สอดคลองโครงการมากที่สุด และรวมคนหาการสราง 
Value Added ในไมผลอัตตลักษณภาคใต โดยดําเนินการรวมกันระหวางสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และ เขตที่ 8 สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ และผูที่เกี่ยวของ เชน 
ปราชญชาวบาน สถาบันการศึกษา นักวิจัยในพ้ืนที่ ฯลฯ 
       3. จัดทําสรุปผลประกอบการพิจารณาการคนหาตนแบบการสราง Value Added ในไมผลอัตตลักษณภาคใต 
โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และ เขตที่ 8 สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ผลการคนหาจังหวัด
ละ 1 ชนิดพืช และเขตละ 1 ชนิดพืช ใชในการขยายผลการสราง Value Added ในไมผลอัตตลักษณภาคใต 

สรุปผลงาน (output) ที่ไดจากกิจกรรม 4.2.5 คือ 
1. รายงานผลการดําเนินงานการคนหาตนแบบการสราง Value Added ในไมผลอัตตลักษณภาคใต ระดับจังหวัด 7 
เลม (1 ชนิด/จังหวัด) สงเขต 
2. รายงานผลการคนหาตนแบบการสราง Value Added ในไมผลอตัตลักษณภาคใต ระดับเขต 2 เลม (เขต5,8) สง
กรมสงเสริมการเกษตร 

 
เง่ือนไขการดําเนินงานกิจกรรม 4.1 และ4.2 : จังหวัดสามารถปรับเปลีย่นกิจกรรมไดใหตรงกับตามความตองการของเกษตรกร 
หรือตามความเหมาะสมภายใตกรอบการพัฒนาศักยภาพการผลิตไมผลอัตลักษณภาคใตฯ และการเพ่ิมมูลคาผลไม 
 
5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
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1.กิจกรรมพัฒนาคณุภาพการผลิตไมสูมาตรฐานการสงออก 
    1.1พัฒนาความรูและเพิ่มศักยภาพฯเจาหนาท่ี 

       1) จัดสัมมนาสรางความเขาใจโครงการฯเจาหนาที ่
       2) จัดประชุมสราง Core Team  
       3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูและเสรมิสราง 

            



 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
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ความเขมแข็งกระบวนการทํางานในระดับพ้ืนที ่
 1.2พัฒนาเกษตรกรผลติไมผลท่ีเปนอัตลักษณฯ 
      1) อบรมถายทอดความรู และศึกษาดูงาน 
      2) ผลิตสื่อวีดีทัศน          
 1.3ประชาสัมพันธและรณรงคสงเสริมการบรโิภคฯ                 
     1) ประชาสัมพันธสงเสริมความเปนอัตลักษณฯ 
     2) จัดงานสงเสรมิบริโภคผลไมฯ 
 1.4สัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมอัตลักษณฯ 
 1.5การรับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบยอนกลับได 
 1.6บริหารจัดการเพ่ือคนหาการผลิตไมผลตนแบบท่ีเปนอัต
ลักษณภาคใตเหมาะสมกับพื้นที่สูมาตรฐานการสงออก 
2.กิจกรรมแปรรูปผลไมเพื่อเพ่ิมมลูคาภาคใต 
  2.1พัฒนาความรูเพ่ือเพ่ิมมูลคาและศักยภาพการผลติฯ  
         1) อบรมถายทอดความรู และศึกษาดูงาน 
       2) พัฒนาศักยภาพศูนยคัดแยกผลไมชุมชนฯ 
  2.2สัมมนาเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดผลไมแปรรูป 
  2.3การพัฒนาการบรรจภุัณฑ 
  2.4ประชาสัมพันธและสงเสริมการแปรรูปผลผลติเปน
ผลิตภณัฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลไม 
  2.5 บริหารจัดการเพ่ือคนหาตนแบบในการสราง  
Value Added 

            

 
6. งบประมาณ   19,160,000 บาท 
 

7. ผลผลิต ผลลัพธ  
   7.1 ผลผลิต 

1. เจาหนาที่ระดับจังหวัดและเขตผูรวมโครงการในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต ไดรับความรูและเพ่ิมศักยภาพ
กระบวนการทํางานโดยวางแผนอบรมเกษตรกรเพ่ือยกระดับการผลิตไมผลที่เปนอัตลักษณและเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่สู
มาตรฐานการสงออก และการแปรรูปผลไมเพื่อเพ่ิมมูลคา 

2. เกษตรกรผูรวมโครงการในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดในภาคใต ไดรับความรูเพ่ือยกระดับการผลิตไมผลที่เปนอัตลักษณ
และเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่สูมาตรฐานการสงออก 

3. เกษตรกรผูรวมโครงการในพ้ืนที่ 14 จังหวัดในภาคใต ไดรับความรูการแปรรูปผลไมเพื่อเพ่ิมมูลคา 
4. ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน 50 ศูนย ไดรับการพัฒนา 

   7.2 ผลลัพธ 
 เกษตรกรที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 60 สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชเพ่ือวางแผนยกระดับ
การผลิตไมผลที่เปนอัตลักษณและเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่สูมาตรฐานการสงออก และแปรรูปผลไมเพ่ือเพ่ิมมูลคาได 
 



 

   7.3 ตัวชี้วัด 
        ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  

1. เจาหนาท่ีจังหวัดและเขตท่ีเขารวมโครงการอยางนอย 100 ราย ไดรับการพัฒนาความรูและเพ่ิมศักยภาพ
กระบวนการทํางานของเจาหนาทีใ่หสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผลภาคใต 

2. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการอยางนอย 2,800 ราย ไดรับความรูในการยกระดับการผลติไมผลที่เปนอัตลักษณและ
เหมาะสมกับศักยภาพพื้นทีสู่มาตรฐานการสงออก 

3. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการอยางนอย 200 ราย ไดรับความรูในการการแปรรูปผลไมเพ่ือเพิ่มมูลคา 
4. ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน 50 ศูนย ไดรับการพัฒนา 

        ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
1. เจาหนาท่ีจังหวัดและเขตท่ีเขารวมโครงการ มีการประยุกตใชความรูในการเพ่ิมศกัยภาพกระบวนการทํางานเพื่อ

ยกระดับการผลิต และแปรรปูไมผลที่เปนอัตลักษณในพื้นที่ได 
2. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการอยางนอย 2,800 ราย มีความรูในการยกระดับการผลิตไมผลที่เปนอัตลักษณในพ้ืนที่

สูมาตรฐานการสงออก  
3. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการอยางนอย 200 รายมีความรูความเขาใจการแปรรูปไมผลที่เปนอัตลักษณในพ้ืนที่ 
4. มกีารบริหารจัดการศูนยคัดแยกผลไมชุมชน 50 ศนูย 

 
8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact)  

1. เจาหนาท่ีจังหวัดและเขตท่ีเขารวมโครงการ ไดรับการพัฒนาความรูและเพ่ิมศักยภาพกระบวนการทํางานของ
เจาหนาท่ีใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผลภาคใต 

2. เกษตรกรที่เขารวมโครงการสามารถนําความรูมาประยุกตใชวางแผนเพ่ือยกระดับการผลิตไมผลที่เปนอัตลักษณ
ในพ้ืนทีสู่มาตรฐานการสงออกได 

3. เกษตรกรที่เขารวมโครงการสามารถนําความรูมาประยุกตใชวางแผนแปรรูปผลไมเพ่ือการสรางมลูคาเพ่ิมเฉลี่ย
ไมนอยกวารอยละ 20  

4. เพ่ิมศักยภาพการผลิตดวยการบริหารจัดการศูนยคัดแยกผลไมชุมชนได 50 ศูนย 
 

9. หนวยงาน/ผูรับผดิชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ 
    สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กลุมสงเสริมไมผล    โทรศัพท / โทรสาร : 0 2579 3816 

- นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร ผูอํานวยการกลุมสงเสริมไมผล 
    E-mail: rapeepen@hotmail.com 

- นางกัลญา ทรรศนสฤษดิ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
 E-mail: kanraya69@gmail.com 

- นางสาวทัศนา คิดสราง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
 E-mail: tus_pre@hotmail.com 


