
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  29 พ.ย. 2564 

สื่อส่ิงพิมพ  
- คอลัมนโทรโขง ขยายขาว  แจกกลาไม  (ไทยรัฐ  29 ธ.ค. 64  หนา 7) 

 
สื่อออนไลน 
- ยโสธรจับมือสยามแม็คโคร MOU สนับสนุนและพัฒนาสินคาของสหกรณการเกษตร   

(TALK NEWS  วันที่ 28 ธ.ค. 64)  https://www.talknewsonline.com/428596/ 

- แม็คโคร!! ขนของปาแปรรูป เห็นโคน-ไขมดแดง เห็นเผาะ ข้ึนหาง  (โพสตทูเดย  28 ธ.ค. 64)  

https://www.posttoday.com/economy/news/671779 

- MAKRO ผนึก ‘สหกรณการเกษตรหนองอ่ึงฯ  (ขาวหุนธุรกิจ  29 ธ.ค. 64)  

https://www.kaohoon.com/news/504446 

- แม็คโคร จับมือ สหกรณเกษตร ปนอาชีพชุมชนสูธรุกิจ เอสเอ็มอี  (มติชนออนไลน  28 ธ.ค. 64) 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3107070 

- แม็คโคร จับมือสหกรณการเกษตรหนองอ่ึงฯ จ.ยโสธร  (บานเมือง  28 ธ.ค. 64) 

https://www.banmuang.co.th/news/marketing/264140 

- แม็คโครดึงสหกรณหนองอึ่งฯ เขาแพลตฟอรมแหงโอกาส  (ผูจัดการออนไลน  28 ธ.ค. 64) 

https://mgronline.com/business/detail/9640000128505 

- “แม็คโคร” จับมือสหกรณฯ หนองอ่ึง สงเห็นโคน-ไขมดแดง-เห็ดเผาะขายทุกสาขา  (ฐานเศรษฐกิจ  28 

ธ.ค. 64)   https://www.thansettakij.com/economy/508338 
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เมือเรว็ๆนี นางวิไล ยฮูนัเซน่ สหกรณจ์งัหวดัยโสธรรว่มพิธีลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือสนบัสนนุ

และพฒันาสินคา้ของสหกรณก์ารเกษตร ในโครงการพฒันาพืนทีบรเิวณหนององึอนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิ

จาํกดั และบรษัิทสยามแม็คโคร จาํกดั(มหาชน) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือสรา้งความรว่มมือ ส่งเสรมิ สนบัสนนุ 

สินคา้ของสหกรณ ์และเพมิชอ่งทางการจาํหนา่ย รวมถึงการสรา้งองคค์วามรูท้งัในดา้นการพฒันาคณุภาพการ

ผลิตและการวางแผนการผลิต พรอ้มทงัเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่สหกรณส์มาชิกสหกรณมี์รายไดม้ากขนึ มี

ความอยูด่ีกินดีประสบผลสาํเรจ็อยา่งเป็นรูปธรรม 

โดยมีนายชลธี ยงัตรง ผูว้า่ราชการจงัหวดัยโสธร เป็นประธานในพิธี และมีผูแ้ทนหน่วยงานราชการ 

เจา้หนา้ทีสาํนกังานสหกรณจ์งัหวดัยโสธร คณะกรรมการดาํเนินการ สมาชิกสหกรณเ์ขา้รว่มในพิธี ณ หอ้ง

ประชมุโครงการพฒันาพืนทีบรเิวณหนององึอนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิจาํกดั อาํเภอเมือง จงัหวดัยโสธร 



 
 
 

แม็คโคร จับมือสหกรณ์การเกษตรหนององึฯ จ.ยโสธร ส่งผลติภัณฑ์แปรรูปจากป่าชุมชน เห็ดโคน ไข่

มดแดง เห็ดเผาะ หนุนเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการสร้างรายได้ 

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร สายงานการสือสารองคก์ร บริษทั สยาม แมค็โคร จาํกดั (มหาชน) กล่าววา่ 

แมค็โครไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบั สหกรณ์การเกษตรในโครงการพฒันาพนืทีบริเวณหนองอึงอนัเนืองมาจาก

พระราชดาํริ จงัหวดัยโสธร เพอืส่งเสริม สนบัสนุน เพิมช่องทางจาํหน่ายสินคา้ของสหกรณ์ ซึงเป็นผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากป่าชุมชน 

ทงั เห็ดโคน ไข่มดแดง เห็ดเผาะฯ มายงัสาขาของแมค็โครทวัประเทศ  

พร้อมวางแผนร่วมกนัในการพฒันาคุณภาพมาตรฐาน การวางแผนการผลิตใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดอยา่งต่อเนือง นบัเป็น

โมเดลในการบูรณาการความร่วมมือทีจะช่วยส่งเสริมใหเ้กษตรกรกา้วสู่การเป็น SMEs ผา่นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสของแมค็โครอีก

โมเดลหนึง 

“แมค็โครเลง็เห็นถงึความเข้มแขง็ของชาวชุมชนในโครงการพฒันาพืนทีบริเวณหนองอึงอันเนืองมาจากพระราชดาํริ จังหวดั

ยโสธร ทีนาํผลผลิตจากป่าชุมชนอย่าง เห็ดโคน ไข่มดแดง เห็ดเผาะ มาแปรรูป ภายใต้แบรนด์ วนาทิพย์ ซึงเป็นโอท็อปดังของ

จังหวดั ความร่วมมือในครังนี จะทาํให้สินค้าจากชุมชนมช่ีองทางจาํหน่ายผ่านสาขาของแมค็โคร สร้างรายได้ทีมนัคง และเกิดการ

พัฒนา ยกระดับศักยภาพของเกษตกรรายย่อยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐาน ภายใต้แพลตฟอร์มแห่งโอกาสของแมโ็คร”   

นางศิริพร กล่าว 
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สาํหรับ สหกรณ์การเกษตรในโครงการพฒันาพนืทีบริเวณหนองอึงอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัยโสธร ดาํเนินการส่งเสริม

การแปรรูปอาหารจากป่าชุมชนดงมนั อาทิ เห็ดโคน เห็ดเผาะ ไข่มดแดง โดยสมาชิกใน 7 ชุมชน จะเก็บผลผลิตจากป่ามาแปรรูป 

และจาํหน่าย ภายใตแ้บรนด ์วนาทิพย ์ซึงมีชือเสียงโด่งดงั และไดรั้บการคดัเลือกเป็นโอท็อประดบัหา้ดาวของจงัหวดั 

ทงันี แมค็โคร มีแนวทางในการสนบัสนุน SME และเกษตรรายยอ่ย ผ่าน แพลตฟอร์มแห่งโอกาส ใน 3 ส่วนสาํคญั ไดแ้ก่  1.การ

ขยายช่องทางการตลาดผา่นช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ครอบคลุมทงัในประเทศและต่างประเทศ  2. การพฒันาองคค์วามรู้ นาํ

เทคโนโลยีดิจิทลัและนวตักรรมใหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชเ้พอืเพมิศกัยภาพทางการแข่งขนัใหธุ้รกิจรายยอ่ยใหส้ามารถตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ขึน พร้อมยกระดบั SME สู่ Smart SME ดว้ยการนาํเทคโนโลยเีขา้มาขบัเคลือนธุรกิจ  

3.สนบัสนุนให ้SME กา้วขา้มขีดจาํกดัในเรืองของเงินทุนและสภาพคล่อง โดยการเชือมโยงระหวา่ง SME กบัสถาบนัการเงิน เพือ

ขยายการลงทุนและสร้างสรรค ์ผลิตภณัฑใ์หม ่

“เกษตรกรรายย่อยกลุ่มนี เป็นอีกหนึงความมุ่งมนัในการดาํเนินนโยบายเพือพัฒนาเกษตรกรและ SME ให้มคีวามแขง็แกร่ง สามารถ

นาํเสนอสินค้าไปสู่ผู้บริโภค และเข้าถึงตลาดทีกว้างขึนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมแีมค็โครช่วยเป็นคู่คิดธุรกิจ เป็นพเีลียงทีแนะนาํ

โอกาสการเติบโตทางธุรกิจได้มากกว่าการซือมาขายไป” นางศิริพร กล่าว 
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นางศิรพิร เดชสิงห ์รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร สายงานการสือสารองคก์ร บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)  กลา่ววา่ เพอื

สง่เสรมิผลผลิตการเกษตรจากเกษตรกรรายยอ่ย และผูผ้ลติเอสเอม็อไีทยอยา่งตอ่เนือง โดยเฉพาะการพฒันาคณุภาพและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพสนิคา้ใหม้ีมาตรฐาน ลา่สดุแม็คโครไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือกบั สหกรณก์ารเกษตรในโครงการ

พฒันาพนืทบีรเิวณหนององึอนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัยโสธร เพอืสง่เสรมิ สนบัสนนุ เพิมช่องทางจาํหนา่ยสินคา้ของ

สหกรณ ์ซงึเป็นผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากป่าชมุชน ทงั เห็ดโคน ไขม่ดแดง เห็ดเผาะฯ  มายงัสาขาของแม็คโครทวัประเทศ  และยงั

วางแผนรว่มกนัพฒันาคณุภาพมาตรฐาน การวางแผนการผลิตใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดอยา่งตอ่เนือง เป็นโมเดลใน

การบรูณาการความรว่มมือชว่ยสง่เสรมิใหเ้กษตรกรกา้วสูก่ารเป็น เอสเอ็มอผ่า่นแพลตฟอรม์แม็คโคร 

สาํหรบั สหกรณก์ารเกษตรในโครงการพฒันาพืนทบีรเิวณหนององึอนัเนอืงมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัยโสธร ดาํเนินการสง่เสรมิ

การแปรรูปอาหารจากป่าชมุชนดงมนั อาทิ เหด็โคน เห็ดเผาะ ไข่มดแดง โดยสมาชิกใน 7 ชมุชน จะเก็บผลผลิตจากป่ามาแปรรูป 

และจาํหนา่ย ภายใตแ้บรนด ์วนาทิพย ์ซงึมีชือเสียงโดง่ดงั และไดร้บัการคดัเลอืกเป็นโอท็อประดบัหา้ดาวของจงัหวดั 

ทงันี แม็คโคร มีแนวทางสนบัสนนุเอสเอ็มอ ีและเกษตรรายยอ่ย ผ่าน แพลตฟอรม์แหง่โอกาส ใน 3 สว่นสาํคญั ไดแ้ก ่ 1.ขยาย

ช่องทางการตลาดผ่านช่องทางออฟไลนแ์ละออนไลน ์ครอบคลมุทงัในประเทศและตา่งประเทศ 2.  พฒันาองคค์วามรู ้นาํ

เทคโนโลยีดิจิทลัและนวตักรรมใหม ่ๆ มาประยกุตใ์ชเ้พอืเพมิศกัยภาพทางการแขง่ขนัใหธุ้รกิจรายยอ่ยใหส้ามารถตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดดี้ขนึ ยกระดบั เป็นSmart SME ดว้ยการนาํเทคโนโลยี 3.สนบัสนนุใหเ้อสเอม็อีกา้วขา้มขีดจาํกดัเรอืงเงินทนุ

และสภาพคลอ่ง 

 
 
 



 

 

บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) รว่มกบั สหกรณก์ารเกษตรหนององึฯ จ.ยโสธร บนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือ 

สง่เสรมิผลติภณัฑแ์ปรรูปจากป่าชมุชน อาทิ เห็ดโคน ไขม่ดแดง เห็ดเผาะฯ ขายในแม็คโครทกุสาขาทวัไทย ตอกยาํโมเดล

แพลตฟอรม์แหง่โอกาส ผลกัดนัเกษตรกรสู ่SME สรา้งอาชีพยงัยนืรายไดม้นัคง 
นางศิรพิร เดชสิงห ์รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร สายงานการสือสารองคก์ร บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั 

(มหาชน)  กลา่ววา่ แมค็โคร ใหค้วามสาํคญักบัการสง่เสรมิผลผลิตการเกษตรจากเกษตรกรรายยอ่ย และผูผ้ลติ SME ไทยอยา่ง

ตอ่เนือง โดยเฉพาะการพฒันาคณุภาพและเสรมิสรา้งศกัยภาพสินคา้ใหม้ีมาตรฐาน ลา่สดุแมค็โครไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลง

ความรว่มมือกบั สหกรณก์ารเกษตรในโครงการพฒันาพนืทบีรเิวณหนององึอนัเนอืงมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัยโสธร เพอืสง่เสรมิ 

สนบัสนนุ เพมิช่องทางจาํหนา่ยสนิคา้ของสหกรณ ์ซงึเป็นผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากป่าชมุชน ทงั เห็ดโคน ไขม่ดแดง เหด็เผาะฯ  มายงั

สาขาของแม็คโครทวัประเทศ  และยงัไดว้างแผนรว่มกนัในการพฒันาคณุภาพมาตรฐาน การวางแผนการผลติใหต้รงกบัความ

ตอ้งการของตลาดอยา่งตอ่เนือง นบัเป็นโมเดลในการบรูณาการความรว่มมือทีจะชว่ยสง่เสริมใหเ้กษตรกรกา้วสูก่ารเป็น SMEs 

ผ่านแพลตฟอรม์แหง่โอกาสของแม็คโครอีกโมเดลหนงึ 
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“แม็คโครเลง็เห็นถงึความเขม้แข็งของชาวชมุชนในโครงการพฒันาพนืทบีรเิวณหนององึอนัเนอืงมาจากพระราชดาํร ิ

จงัหวดัยโสธร ทีนาํผลผลิตจากป่าชุมชนอยา่ง เหด็โคน ไข่มดแดง เห็ดเผาะ มาแปรรูป ภายใตแ้บรนด ์วนาทิพย ์ ซงึเป็นโอท็อปดงั

ของจงัหวดั ความรว่มมือในครงันี จะทาํใหส้นิคา้จากชมุชนมีช่องทางจาํหนา่ยผ่านสาขาของแม็คโคร  สรา้งรายไดที้มนัคง และเกิด

การพฒันา ยกระดบัศกัยภาพของเกษตกรรายยอ่ยและผลิตภณัฑช์มุชนสูม่าตรฐาน ภายใตแ้พลตฟอรม์แหง่โอกาสของแมค็โคร” 

  

สาํหรบั สหกรณก์ารเกษตรในโครงการพฒันาพนืทบีรเิวณหนององึอนัเนอืงมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัยโสธร ดาํเนินการ

สง่เสรมิการแปรรูปอาหารจากป่าชุมชนดงมนั อาทิ เห็ดโคน เห็ดเผาะ ไขม่ดแดง โดยสมาชิกใน 7 ชมุชน จะเก็บผลผลิตจากป่ามา

แปรรูป และจาํหนา่ย ภายใตแ้บรนด ์วนาทิพย ์ซงึมชืีอเสียงโด่งดงั และไดร้บัการคดัเลอืกเป็นโอท็อประดบัหา้ดาวของจงัหวดั 

 

ทงันี แม็คโคร มีแนวทางในการสนบัสนนุ   SME และเกษตรรายยอ่ย ผา่น แพลตฟอรม์แหง่โอกาส ใน 3 สว่นสาํคญั ไดแ้ก ่ 1.การ

ขยายช่องทางการตลาดผา่นช่องทางออฟไลนแ์ละออนไลน ์ครอบคลมุทงัในประเทศและตา่งประเทศ 2.  การพฒันาองคค์วามรู ้นาํ

เทคโนโลยีดิจิทลัและนวตักรรมใหม ่ๆ มาประยกุตใ์ชเ้พอืเพมิศกัยภาพทางการแขง่ขนัใหธุ้รกิจรายยอ่ยใหส้ามารถตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดดี้ขนึ พรอ้มยกระดบั SME สู ่Smart SME ดว้ยการนาํเทคโนโลยีเขา้มาขบัเคลือนธุรกิจ 3.สนบัสนนุให ้SME 

กา้วขา้มขีดจาํกดัในเรอืงของเงินทนุและสภาพคลอ่ง โดยการเชือมโยงระหวา่ง SME กบัสถาบนัการเงิน เพอืขยายการลงทนุและ

สรา้งสรรค ์   ผลิตภณัฑใ์หม ่

  

 “เกษตรกรรายยอ่ยกลุม่นี เป็นอกีหนงึความมุง่มนัในการดาํเนินนโยบายเพอืพฒันาเกษตรกรและ SME ใหม้ีความแข็งแกรง่ 

สามารถนาํเสนอสนิคา้ไปสูผู่บ้รโิภค และเขา้ถงึตลาดทีกวา้งขนึอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีแม็คโครชว่ยเป็นคูค่ิดธุรกิจ เป็นพเีลยีงที

แนะนาํโอกาสการเติบโตทางธุรกิจไดม้ากกวา่การซอืมาขายไป” นางศิรพิร กลา่ว 
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แม็คโครจบัมือสหกรณก์ารเกษตรหนององึฯ จ.ยโสธร สง่เสรมิอาชีพชมุชนสู ่SME สง่ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากป่าชมุชน 

เห็ดโคน ไขม่ดแดง เห็ดเผาะ กา้วสูแ่พลตฟอรม์แหง่โอกาส 

 

บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) รว่มกบัสหกรณก์ารเกษตรหนององึฯ จ.ยโสธร บนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือ สง่เสรมิ

ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากป่าชมุชน เช่น เห็ดโคน ไข่มดแดง เห็ดเผาะฯ ขายในแม็คโครทกุสาขาทวัไทย ตอกยาํโมเดลแพลตฟอรม์แหง่

โอกาส ผลกัดนัเกษตรกรสู ่SME สรา้งอาชีพยงัยืนรายไดม้นัคง 

 

นางศิรพิร เดชสิงห ์รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร สายงานการสือสารองคก์ร บรษัิท สยาม แมค็โคร จาํกดั (มหาชน) กลา่ววา่ แมค็

โครใหค้วามสาํคญัต่อการสง่เสรมิผลผลิตการเกษตรจากเกษตรกรรายยอ่ย และผูผ้ลติ SME ไทยอย่างต่อเนอืง โดยเฉพาะการ

พฒันาคณุภาพและเสรมิสรา้งศกัยภาพสินคา้ใหมี้มาตรฐาน ลา่สดุแม็คโครไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือกบัสหกรณ์

การเกษตรในโครงการพฒันาพนืทบีรเิวณหนององึอนัเนอืงมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัยโสธร เพอืสง่เสรมิ สนบัสนนุ เพมิช่องทาง

จาํหนา่ยสินคา้ของสหกรณ ์ซงึเป็นผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากป่าชมุชน ทงัเห็ดโคน ไข่มดแดง เห็ดเผาะฯ มายงัสาขาของแมค็โครทวั

ประเทศ และยงัไดว้างแผนรว่มกนัในการพฒันาคณุภาพมาตรฐาน การวางแผนการผลิตใหต้รงความตอ้งการของตลาดอยา่ง

ตอ่เนือง นบัเป็นโมเดลในการบรูณาการความรว่มมือทีจะชว่ยสง่เสรมิใหเ้กษตรกรกา้วสูก่ารเป็น SMEs ผ่านแพลตฟอรม์แหง่

โอกาสของแมค็โครอีกโมเดลหนงึ 

“แม็คโครเลง็เห็นถงึความเขม้แข็งของชาวชมุชนในโครงการพฒันาพนืทบีรเิวณหนององึอนัเนอืงมาจากพระราชดาํร ิ

จงัหวดัยโสธร ทีนาํผลผลิตจากป่าชุมชนอยา่งเหด็โคน ไข่มดแดง เห็ดเผาะ มาแปรรูป ภายใตแ้บรนด ์วนาทิพย ์ซงึเป็นโอทอปดงั

ของจงัหวดั ความรว่มมือในครงันี จะทาํใหส้นิคา้จากชมุชนมีช่องทางจาํหนา่ยผ่านสาขาของแม็คโคร สรา้งรายไดท้มีนัคง และเกิด

การพฒันา ยกระดบัศกัยภาพของเกษตกรรายยอ่ยและผลิตภณัฑช์มุชนสูม่าตรฐาน ภายใตแ้พลตฟอรม์แหง่โอกาสของแมค็โคร” 
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สาํหรบัสหกรณก์ารเกษตรในโครงการพฒันาพนืทบีรเิวณหนององึอนัเนอืงมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัยโสธร ดาํเนินการสง่เสรมิ

การแปรรูปอาหารจากป่าชมุชนดงมนั เช่น เห็ดโคน เห็ดเผาะ ไข่มดแดง โดยสมาชิกใน 7 ชมุชนจะเก็บผลผลิตจากป่ามาแปรรูป 

และจาํหนา่ย ภายใตแ้บรนด ์วนาทิพย ์ซงึมีชือเสียงโดง่ดงั และไดร้บัการคดัเลือกเป็นโอทอประดบัหา้ดาวของจงัหวดั 

ทงันี แม็คโครมีแนวทางในการสนบัสนนุ SME และเกษตรรายยอ่ยผ่าน แพลตฟอรม์แหง่โอกาส ใน 3 สว่นสาํคญั ไดแ้ก่ 

1. การขยายช่องทางการตลาดผ่านช่องทางออฟไลนแ์ละออนไลน ์ครอบคลมุทงัในประเทศและตา่งประเทศ 2. การพฒันาองค์

ความรู ้นาํเทคโนโลยีดิจิทลัและนวตักรรมใหม่ๆ  มาประยกุตใ์ชเ้พอืเพิมศกัยภาพทางการแขง่ขนัใหธุ้รกิจรายยอ่ยใหส้ามารถตอบ

โจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคไดด้ีขนึ พรอ้มยกระดบั SME สู ่Smart SME ดว้ยการนาํเทคโนโลยีเขา้มาขบัเคลอืนธุรกิจ 3. 

สนบัสนนุให ้SME กา้วขา้มขีดจาํกดัในเรอืงของเงินทนุและสภาพคลอ่ง โดยการเชือมโยงระหวา่ง SME กบัสถาบนัการเงิน เพอื

ขยายการลงทนุและสรา้งสรรค ์ผลิตภณัฑใ์หม ่

“เกษตรกรรายย่อยกลุม่นเีป็นอกีหนงึความมุง่มนัในการดาํเนินนโยบายเพือพฒันาเกษตรกรและ SME ใหม้คีวามแขง็แกรง่ 

สามารถนาํเสนอสนิคา้ไปสูผู่บ้รโิภค และเขา้ถงึตลาดทีกวา้งขนึอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีแม็คโครชว่ยเป็นคูค่ิดธุรกิจ เป็นพเีลยีงที

แนะนาํโอกาสการเติบโตทางธุรกิจไดม้ากกวา่การซอืมาขายไป” นางศิรพิรกลา่ว 
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รายงานข่าวจาก บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) เผยวา่ ไดร่้วมกบั สหกรณ์การเกษตรหนองอึงอนัเนืองมาจาก

พระราชดาํริ จ.ยโสธร ทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมผลิตภณัฑ์แปรรูปจากป่าชุมชน อาทิ เห็ดโคน ไข่มดแดง เห็ด

เผาะ ขายในแม็คโครทุกสาขาทวัไทย เพือตอกยาํโมเดลแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ผลกัดนัเกษตรกรสู่ SMEs สร้างอาชีพยงัยืน

และมีรายไดที้มนัคง 
  
นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร สายงานการสือสารองค์กร บริษทั สยาม    แม็คโคร จาํกดั (มหาชน)  กล่าว

วา่ แม็คโคร ให้ความสาํคญักบัการส่งเสริมผลผลิตการเกษตรจากเกษตรกรรายย่อย และผูผ้ลิต SMEs ไทยอยา่งต่อเนือง 

โดยเฉพาะการพฒันาคุณภาพและเสริมสร้างศกัยภาพสินคา้ให้มีมาตรฐาน 
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ลา่สดุแม็คโครไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือกบั สหกรณก์ารเกษตรในโครงการพฒันาพนืที

บรเิวณหนององึอนัเนอืงมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัยโสธร เพอืสง่เสรมิสนบัสนนุ และเพมิช่องทางจาํหนา่ยสินคา้ของสหกรณ ์ซงึ

เป็นผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากป่าชุมชน ทงัเห็ดโคน ไข่มดแดง เห็ดเผาะฯ  มายงัสาขาของแม็คโครทวัประเทศ  และยงัไดว้างแผน

รว่มกนัในการพฒันาคณุภาพมาตรฐาน การวางแผนการผลติใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดอยา่งตอ่เนือง ถือเป็นโมเดลใน

การบรูณาการความรว่มมือทจีะช่วยสง่เสรมิใหเ้กษตรกรกา้วสูก่ารเป็น SMEs ผ่านแพลตฟอรม์แหง่โอกาสของแม็คโครอีกโมเดล

หนงึ 

  
“ผลผลิตจากป่าชมุชนทงั เห็ดโคน ไขม่ดแดง เหด็เผาะ ทีนาํมาแปรรูปครงันีภายใตแ้บรนด ์วนาทิพย ์ ซงึเป็นโอท็อปดงั

ของจงัหวดัยโสธร ความรว่มมือในครงันี จะทาํใหส้นิคา้จากชมุชนมชี่องทางจาํหนา่ยผ่านสาขาของแม็คโคร  ช่วยสรา้งรายไดท้ี

มนัคง และเกิดการพฒันา ยกระดบัศกัยภาพของเกษตกรรายยอ่ยและผลิตภณัฑช์มุชนสูม่าตรฐาน ภายใตแ้พลตฟอรม์แหง่โอกาส

ของแม็คโครตอ่ไป” 

สาํหรบัสหกรณก์ารเกษตรในโครงการพฒันาพนืทบีรเิวณหนององึอนัเนอืงมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัยโสธร ดาํเนินการ

สง่เสรมิการแปรรูปอาหารจากป่าชุมชนดงมนั อาทิ เห็ดโคน เห็ดเผาะ ไขม่ดแดง โดยสมาชิกใน 7 ชมุชน จะเก็บผลผลิตจากป่ามา

แปรรูป และจาํหนา่ย ภายใตแ้บรนด ์วนาทิพย ์ซงึมชืีอเสยีงโด่งดงั และไดร้บัการคดัเลอืกเป็นโอท็อประดบัหา้ดาวของจงัหวดั 

 ทงันีแม็คโคร มแีนวทางในการสนบัสนนุ   SMEs และเกษตรรายยอ่ย ผ่านแพลตฟอรม์แหง่โอกาส ใน 3 สว่นสาํคญั 

ไดแ้ก่  1.การขยายช่องทางการตลาดผา่นช่องทางออฟไลนแ์ละออนไลน ์ครอบคลมุทงัในประเทศและตา่งประเทศ 2.การพฒันา

องคค์วามรู ้นาํเทคโนโลยีดิจิทลัและนวตักรรมใหม ่ๆ มาประยกุตใ์ชเ้พอืเพมิศกัยภาพทางการแขง่ขนัใหธุ้รกิจรายยอ่ยใหส้ามารถ

ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคไดด้ีขนึ พรอ้มยกระดบั SMEs สู ่Smart SMEs ดว้ยการนาํเทคโนโลยีเขา้มาขบัเคลอืนธุรกิจ 

3.สนบัสนนุให ้SMEs กา้วขา้มขีดจาํกดัในเรอืงของเงินทนุและสภาพคลอ่ง โดยการเชือมโยงระหวา่ง SMEs กบัสถาบนัการเงิน 

เพอืขยายการลงทนุและสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑใ์หม ่
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