
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 
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ไม้ผล 2. ดร.ชัยรัตน์ จ านงค์การ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและ
สหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมสวนทุเรียนและสวนอินทผาลัม ปามี98 จังหวัดนนทบุรี 
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3. ดร.ชัยรัตน์ จ านงค์การ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและ
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โควิด-19 4. สสก.1 ชัยนาท ท างานเชิงรุก เชื่อมตลาดช่วยเกษตรกร  เดลินิวส์  

5. สสก.1 ชัยนาท ท างานเชิงรุก เชื่อมตลาดช่วยเกษตรกร สู้วิกฤตโควิด -19 จัด
แสดง “สินค้าดี สินค้าเด่น  9 จังหวัดภาคกลาง” คัดสุดยอด 41 สินค้า ขาย
ผ่านออนไลน์ 

ข่าวสดออนไลน์ 

6. สสก.1 ชัยนาท ท างานเชิงรุก เชื่อมตลาดช่วยเกษตรกร สู้วิกฤตโควิด -19 จัด
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เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โครง
กรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
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ตลาดเกษตรกรฯ 11. ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง “เกษตรกรตัวจริงทุกสิ่งปลอดภัย” เทคโนโลยีชาวบ้าน  
ตลาดสินค้าเกษตร  12. อ าเภอถ้ าพรรณรา พ้ืนที่สีขาวเพียงอ าเภอเดียวในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด

โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจ าปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกัน
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ดร.ชัยรัตน์ จ านงค์การ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเย่ียมสวนทุเรียน
และสวนอินทผาลัม ปามี98 จังหวัดนนทบุรี 

 
  ดร.ชัยรัตน์ จ านงการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 1และประธานกต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน) ได้เข้าเยี่ยมสวนทุเรียนนายสายัณห์ ปั้นเล็ก 
สวนทุเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกันตัดทุเรียนและเยี่ยมชมสวน  
ต่อมา เวลา 12.30 น. ได้เข้าเยี่ยมสวนอินทผาลัม ปามี98 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สวน
นายสุเทพ กังเกียรติกุล ชาวสวนอินทผาลัมออแกนิก เที่ยวเชิงเกษตรใช้ที่ ดินกว่า 100 ไร่ปลูกอินทผาลัม 
ทุเรียนและสมุนไพรอ่ืนๆเพ่ือให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรชนิดที่ว่าเข้าแล้วจะอ่ิมเอมกับความบริสุทธิ์ของ
วิถีชาวสวน โดยมีบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด โดยนายสมนึก ยอดด าเนิน ผู้จัดการ  คุณศิริวรรณ หวังดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และนายประหยัด ไชยสิงห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี รวมถึงร่วมกันหาแนวทางในการ
สนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีและสวนอินทผาลัมอย่างยั่งยืน ผลักดันให้ได้มีผลผลิตสูงและมี
คุณภาพดีตรงตามมาตรฐานความต้องการของตลาด 
 
 
 
 
 
 



 
ดร.ชัยรัตน์ จ านงค์การ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์  ได้เข้าเย่ียมสวนทุเรียน
และสวนอินทผาลัม ปามี98 จังหวัดนนทบุรี 
  ดร.ชัยรัตน์ จ านงการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 1และประธานกต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน) ได้เข้าเยี่ยมสวนทุเรียนนายสายัณห์ ปั้นเล็ก 
สวนทุเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกันตัดทุเรียนและเยี่ยมชมสวน  
ต่อมา เวลา 12.30 น. ได้เข้าเยี่ยมสวนอินทผาลัม ปามี98 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สวน
นายสุเทพ กังเกียรติกุล ชาวสวนอินทผาลัมออแกนิก เที่ยวเชิงเกษตรใช้ที่ ดินกว่า 100 ไร่ปลูกอินทผาลัม 
ทุเรียนและสมุนไพรอ่ืนๆเพ่ือให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรชนิดที่ว่าเข้าแล้วจะอ่ิมเอมกับความบริสุทธิ์ของ
วิถีชาวสวน โดยมีบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด โดยนายสมนึก ยอดด าเนิน ผู้จัดการ  คุณศิริวรรณ หวังดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และนายประหยัด ไชยสิงห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี รวมถึงร่วมกันหาแนวทางในการ
สนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีและสวนอินทผาลัมอย่างยั่งยืน ผลักดันให้ได้มีผลผลิตสูงและมี
คุณภาพดีตรงตามมาตรฐานความต้องการของตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สสก.1 ชัยนาท ท างานเชิงรุก เชื่อมตลาดช่วยเกษตรกร  

 
 นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 (สสก.1) จังหวัดชัยนาท 
เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ได้ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมด้านการตลาดได้
ตามปกติ ดังนั้นเพ่ือช่วยลดผลกระทบ และสร้างแนวทางการตลาดใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตแบบ 
New Normal สสก.1จังหวัดชัยนาท ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จึงก าหนดจัดกิจกรรมแสดง “สินค้าดี สินค้าเด่น 9จังหวัดภาคกลาง” ภายใต้โครงการแสดงผลงาน
และผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต และโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป
วิสาหกิจชุมชน ระดับเขต 
 “ในการจัดแสดงสินค้าดี สินค้าเด่น 9 จังหวัดภาคกลาง มีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าผู้ประกอบการสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้อย่างสะดวกสบายเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ หรือติดต่อกับเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง อีกทั้งยังช่วยสร้างโอกาสในการซ้ือขายสินค้าและสร้างรายได้
กับกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ทดแทนรายได้ที่ขาดหายในช่วงวิกฤตโควิด -19 ซ้ือผลิตภัณฑ์
ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการซ้ือโดยติดต่อกับเกษตรกรหรือผู้ผลิตโดยตรง ได้แก่ 
 “อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และของใช้และเครื่องประดับ ที่อยู่ในกิจจกรรมจัดแสดง
สินค้าดี สินค้าเด่น 9 จังหวัดภาคกลาง เป็นผลงานการพัฒนาที่ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตร
อ าเภอ ภายใต้การก ากับดูแลของ สสก.1จังหวัดชัยนาท ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนความรู้ เก่ียวกับกระบวนการ
ผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม คุณภาพ และมาตรฐานการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม 
จนออกมาเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม ประชาชนที่สนใจต้องการช่วยอุดหนุน ซ้ือสินค้า ท าให้วิ สาหกิจชุมชน หรือ



กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีรายได้สามารถน ามาจุนเจือครอบครัว เกิดงานเกิดรายได้ ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
สามารถเข้าไปดู ข้อมูลต่างๆ ได้โดยผ่านทาง QR Code และที่เว็บไซต์ www.cdoae.doae.go.th” 
  ในส่วนของ QR Code และเว็บไซต์ www.cdoae.doae.go.th จะมีข้อมูลต่าง ๆ ของ สินค้าทั้ง 41 
รายการ ต้ังแต่ ข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อเกษตรตัวแทนกลุ่ม ช่องทางการติดต่อ ราคาขายปลีก -ส่ง รวมถึงสตอรี่ 
ที่เป็นเรื่องราวของสินค้าแต่ละชนิด ให้ผู้สนใจได้รับทราบเพ่ือน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า  
  ผู้อ านวยการ สสก.1 จังหวัดชัยนาท กล่าวต่อไปว่า ส าหรับในพ้ืนที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคกลาง 
ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี และ
กรุงเทพมหนคร สสก.1จังหวัดชัยนาท ได้มีการสนับสนุนให้เกิดการจัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชน  จ านวน 3,331 
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อีกจ านวน 504 กลุ่ม และมีแนวทางในการด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาภายใต้แนวคิด Chai Nat (Zone 1) Agro Model 
  “ Chai Nat (Zone 1) Agro Model เป็นรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก ซ่ึง 1 ใน Model ดัง
กล่าวคือ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ 1 คน ด าเนินงาน 1 วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง หรือ 1 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงความช่วยเหลือและสนับสนุน ทั้งด้านปัจจัยการผลิต ด้าน
แหล่งเงินทุน หรือด้านการตลาด จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนเกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งและพ่ึงพา
ตนเองได้”นายวีระชัย กล่าวปิดท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
สสก.1 ชัยนาท ท างานเชิงรุก เชื่อมตลาดช่วยเกษตรกร สู้วิกฤตโควิด -19 จัดแสดง “สินค้าดี สินค้าเด่น  9 
จังหวัดภาคกลาง” คัดสุดยอด 41 สินค้า ขายผ่านออนไลน์ 

 
  นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 (สสก.1) จังหวัดชัยนาท 
เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ได้ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมด้านการตลาดได้
ตามปกติ ดังนั้นเพ่ือช่วยลดผลกระทบ และสร้างแนวทางการตลาดใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตแบบ 
New Normal สสก.1จังหวัดชัยนาท ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จึงก าหนดจัดกิจกรรมแสดง “สินค้าดี สินค้าเด่น 9จังหวัดภาคกลาง” ภายใต้โครงการแสดงผลงาน
และผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต และโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป
วิสาหกิจชุมชน ระดับเขต 
  “ในการจัดแสดงสินค้าดี สินค้าเด่น 9 จังหวัดภาคกลาง มีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าผู้ประกอบการสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้อย่างสะดวกสบายเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ หรือติดต่อกับเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง อีกทั้งยังช่วยสร้างโอกาสในการซ้ือขายสินค้าและสร้างรายได้
กับกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ทดแทนรายได้ที่ขาดหายในช่วงวิกฤตโควิด -19 ซ้ือผลิตภัณฑ์
ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการซ้ือโดยติดต่อกับเกษตรกรหรือผู้ผลิตโดยตรง ได้แก่ 
 “อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และของใช้และเครื่องประดับ ที่อยู่ในกิจจกรรมจัดแสดง
สินค้าดี สินค้าเด่น 9 จังหวัดภาคกลาง เป็นผลงานการพัฒนาที่ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตร
อ าเภอ ภายใต้การก ากับดูแลของ สสก.1จังหวัดชัยนาท ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนความรู้ เก่ียวกับกระบวนการ



ผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม คุณภาพ และมาตรฐานการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม 
จนออกมาเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม ประชาชนที่สนใจต้องการช่วยอุดหนุน ซ้ือสินค้า ท าให้วิสา หกิจชุมชน หรือ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีรายได้สามารถน ามาจุนเจือครอบครัว เกิดงานเกิดรายได้ ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
สามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ได้โดยผ่านทาง QR Code และที่เว็บไซต์ www.cdoae.doae.go.th” 
  ในส่วนของ QR Code และเว็บไซต์ www.cdoae.doae.go.th จะมีข้อมูลต่าง ๆ ของ สินค้าทั้ง 41 
รายการ ต้ังแต่ ข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อเกษตรตัวแทนกลุ่ม ช่องทางการติดต่อ ราคาขายปลีก -ส่ง รวมถึงสตอรี่ 
ที่เป็นเรื่องราวของสินค้าแต่ละชนิด ให้ผู้สนใจได้รับทราบเพ่ือน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า  
  ผู้อ านวยการ สสก.1 จังหวัดชัยนาท กล่าวต่อไปว่า ส าหรับในพ้ืนที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคกลาง 
ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี และ
กรุงเทพมหนคร สสก.1จังหวัดชัยนาท ได้มีการสนับสนุนให้เกิดการจัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชน จ านวน 3,331 
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อีกจ านวน 504 กลุ่ม และมีแนวทางในการด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาภายใต้แนวคิด Chai Nat (Zone 1) Agro Model 
  “ Chai Nat (Zone 1) Agro Model เป็นรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก ซ่ึง 1 ใน Model ดัง
กล่าวคือ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ 1 คน ด าเนินงาน 1 วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง หรือ 1 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงความช่วยเหลือและสนับสนุน ทั้งด้านปัจจัยการผลิต ด้าน
แหล่งเงินทุน หรือด้านการตลาด จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนเกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งและพ่ึงพา
ตนเองได้”นายวีระชัย กล่าวปิดท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สสก.1 ชัยนาท ท างานเชิงรุก เชื่อมตลาดช่วยเกษตรกร สู้วิกฤตโควิด -19 จัดแสดง “สินค้าดี สินค้าเด่น 9 
จังหวัดภาคกลาง” คัดสุดยอด 41 สินค้า ขายผ่านออนไลน์ 

 
  นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 (สสก.1) จังหวัดชัยนาท 
เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ได้ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมด้านการตลาดได้
ตามปกติ ดังนั้นเพ่ือช่วยลดผลกระทบ และสร้างแนวทางการตลาดใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตแบบ 
New Normal สสก.1จังหวัดชัยนาท ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จึงก าหนดจัดกิจกรรมแสดง “สินค้าดี สินค้าเด่น 9จังหวัดภาคกลาง” ภายใต้โครงการแสดงผลงาน
และผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต และโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป
วิสาหกิจชุมชน ระดับเขต 
  “ในการจัดแสดงสินค้าดี สินค้าเด่น 9 จังหวัดภาคกลาง มีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าผู้ประกอบการสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้อย่างสะดวกสบายเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ หรือติดต่อกับเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง อีกทั้งยังช่วยสร้างโอกาสในการซ้ือขายสินค้าและสร้างรายได้
กับกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ทดแทนรายได้ที่ขาดหายในช่วงวิกฤตโควิด -19 ซ้ือผลิตภัณฑ์
ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการซ้ือโดยติดต่อกับเกษตรกรหรือผู้ผลิตโดยตรง ได้แก่ 
 “อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และของใช้และเครื่องประดับ ที่อยู่ในกิจจกรรมจัดแสดง
สินค้าดี สินค้าเด่น 9 จังหวัดภาคกลาง เป็นผลงานการพัฒนาที่ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตร
อ าเภอ ภายใต้การก ากับดูแลของ สสก.1จังหวัดชัยนาท ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนความรู้ เก่ียวกับกระบวนการ
ผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม คุณภาพ และมาตรฐานการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม 
จนออกมาเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม ประชาชนที่สนใจต้องการช่วยอุดหนุน ซ้ือสินค้า ท าให้วิสา หกิจชุมชน หรือ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีรายได้สามารถน ามาจุนเจือครอบครัว เกิดงานเกิดรายได้ ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
สามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ได้โดยผ่านทาง QR Code และที่เว็บไซต์ www.cdoae.doae.go.th” 



  ในส่วนของ QR Code และเว็บไซต์ www.cdoae.doae.go.th จะมีข้อมูลต่าง ๆ ของ สินค้าทั้ง 41 
รายการ ต้ังแต่ ข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อเกษตรตัวแทนกลุ่ม ช่องทางการติดต่อ ราคาขายปลีก -ส่ง รวมถึงสตอรี่ 
ที่เป็นเรื่องราวของสินค้าแต่ละชนิด ให้ผู้สนใจได้รับทราบเพ่ือน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า  
  ผู้อ านวยการ สสก.1 จังหวัดชัยนาท กล่าวต่อไปว่า ส าหรับในพ้ืนที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคกลาง 
ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี และ
กรุงเทพมหนคร สสก.1จังหวัดชัยนาท ได้มีการสนับสนุนให้เกิดการจัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชน จ านวน 3,331 
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อีกจ านวน 504 กลุ่ม และมีแนวทางในการด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาภายใต้แนวคิด Chai Nat (Zone 1) Agro Model 
  “ Chai Nat (Zone 1) Agro Model เป็นรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก ซ่ึง 1 ใน Model ดัง
กล่าวคือ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ 1 คน ด าเนินงาน 1 วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง หรือ 1 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงความช่วยเหลือและสนับสนุน ทั้งด้านปัจจัยการผลิต ด้าน
แหล่งเงินทุน หรือด้านการตลาด จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนเกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งและพ่ึงพา
ตนเองได้”นายวีระชัย กล่าวปิดท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกษตรสตูล ลงพ้ืนท่ีอ าเภอควนโดนและอ าเภอท่าแพ ติดตามการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ภายใต้
โครงการงบเงินกู้ฯ COVID-19 

 
    วันที่ (5 กรกฎาคม 2564) นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสตูล มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอควนโดน และส านักงานเกษตรอ าเภอท่าแพ ลงพ้ืนที่ ติดตาม
เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมการผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ
โครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟ ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1,4,5,10 ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน และหมู่ที่ 2 ต าบล
ท่าเรือ หมู่ที่ 4 ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
 
            ทั้งนี้ เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
เกษตรกรได้ท าการปลูกกล้วยหอมทอง และกาแฟไปแล้ว ทั้งนี้ได้ให้ค าแนะน าในการดูแลจัดการแปลงปลูก 
และการจัดการโรคแมลงศัตรูที่เหมาะสมแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
 



 
 
 



 

เกษตรสตูล ลงพ้ืนท่ีอ าเภอท่าแพติดตามการด าเนินงาน One stop service 

 
   วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขา
พืช ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล ติดตามโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน (One stop 
service) ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
            ส าหรับในการติดตามครั้งนี้ได้เน้นในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ดินให้แก่สมาชิก โ ดยทางกลุ่มได้
วางแผนให้สมาชิกเก็บตัวอย่างดินมาส่ง เพ่ือตรวจวิเคราะห์แล้ว หลังจากนั้นได้เข้าไปติดตามแปลงเรียนรู้การใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นยางพาราของนายสุดีน ส าลี พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตเก่ียวกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย์เพ่ือเป็นแปลงเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ ที่มีความสนเก่ียวกับการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย ลงพ้ืนท่ีประกวด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2564และจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และ
การบริหารจัดการกลุ่ม โครงกรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย โดย คณะกรรมการประกวดศูนย์จัดก ารศัตรูพืชชุมชน 
(ศจช.) ตีเด่นระดับจังหวัด น าโดยนางนันทิยา ศรีทัดจันทา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัด
เลย และคณะ ได้ลงพ้ืนที่ประเมิน ศจช .ตามหลักเกณฑ์การประกวด ศจช .ดีเด่นประจ าปี 2564 เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกศจช.ดีเด่นระดับจังหวัด ณศจช.บ้านแสงอรุณ ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ .เลย ซ่ึงมี
ประธานคณะกรรม ศจช. และเครือข่ายจากหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการประกวด
ศจช.ดังกล่าว และได้รับเกียรติจากนายสุรเดช สร้อยอุทา นายอ าเภอนาด้วง นายประดิษฐ์ ทองหล่อ เกษตร
อ าเภอนาด้วง และเจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรอ าเภอนาด้วงให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมและอ านวย
ความสะดวกในการจัดการประกวดในครั้งนี้ 
 
        จากนั้น ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย โดย นางสาวกรนิดา บุญพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการ ได้รับมอบหมายให้ จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โครงกรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ แปลงใหญ่ยางพารา 
อ าเภอท่าลี่ ในการอบรมมีการบรรยายเรื่อง การปลูกสวนยางพาราที่มีประสิทธิภาพ การจัดการสวนยางที่ ดี วิธี
กรีดยางพาราและเทคนิคการกรีดยาง เทคนิคการสะบัดหรือผลัดมีดกรีดยางโดย : เจ้าหน้าที่จากการยางแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและบริหารจัดการ (เน้นด้าน
การลดต้นทุน การเพ่ิมผลผสิตพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกร/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน การตลาดและเชื่อมโยง) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง “เกษตรกรตัวจริง ทุกส่ิงปลอดภัย” 

 

  โครงการตลาดเกษตรกรเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ก าหนดให้ทุกจังหวัดมี
สถานที่จ าหน่ายสินค้าเกษตร หรือมีแหล่งกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย 

  คุณวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง ให้ความส าคัญและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมตลาดเกษตรกร การด าเนินงานโครงการตลาดเกษตรกร
จังหวัดตรัง ได้มีการจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพผู้จ าหน่ายสินค้าเกษตรในตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง และให้
ความรู้แก่เกษตรกรผ่านการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรการพัฒนาตลาดเกษตรกรและสินค้าเกษตรใน
ระดับที่สูงขึ้น และหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรในฟาร์มและโลจิสติกส์การเกษตร อีกทั้งยังจัดท า
ป้ายแสดงชื่อร้านค้าให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ และสามารถสื่อให้เห็นถึงความเป็นตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง 
นอกจากนี้ ท่านยังได้พบปะเกษตรกร ลงพ้ืนที่ติดตามแปลงและสนับสนุนสินค้าของตลาดเกษตร กรจังหวัดตรัง
อยู่เสมอๆ 

  ความเป็นมาของตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง ก่อต้ังขึ้นเม่ือปี 2557 เป็นเวลากว่า 7 ปีแล้วที่ตลาด
เกษตรกรจังหวัดตรังสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจ านวนมากกว่า 75 ล้านบาท ตลาดของเรามีสารพัดร้านค้าที่
เกษตรกรหอบหิ้วผลผลิตจากสวนมาขาย มีให้เลือกต้ังแต่ ผักทั่วไป ผักพ้ืนบ้าน ผลไม้ เช่น เมล่อน สับปะรด 
เงาะ ลองกอง ลางสาด กล้วย มังคุด ทุเรียน ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง เช่น ฝรั่ง มะละกอเรดเลด้ี อ าเภอ
รัษฎา แตงโมเกาะสุกร ล าไยเพชรเวียงพิงค์ อ าเภอปะเหลียน นอกจากนี้ ยังมีข้าวสาร สินค้าเกษตรแปรรูป 
อาหารทะเล อาหารทะเลแปรรูป และเนื้อสุกรช าแหละ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นของเกษตรกรราย
เด่ียว กลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ รวม
แล้วกว่า 45 ร้านค้า สินค้าในตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้รับการรับรองมาตรฐานและสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ มาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น GAP อย. เกษตรอินทรีย์ มผช. เป็นต้น จึงเชื่อม่ันได้ว่าสินค้าของเรามี
คุณภาพและความปลอดภัย และยังสามารถพบสินค้าของเราในช่องทางออนไลน์ “เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” 
ได้ที่ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 



  นอกจากนี้ คุณชัยพร ชนะไพริน หรือ ลุงพร อดีตเกษตรจังหวัดยะลา หลังจากเกษียณอายุราชการ ลุง
พรได้ผันตัวเองเป็นเกษตรกรเจ้าของฟาร์มที่ชื่อว่า “ฟาร์มผักลุงจุ๋ม” มาจากชื่อลูกของลุงพรที่ชื่อว่า จุ๋ม ลุงพร
เข้าร่วมเป็นสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังเม่ือปี 2562 และในปี 2563 ได้รับเลือกเป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง ลุงพรกล่าวเสริมว่า คณะกรรมการบริหารตลาดมีการติดตามและ
เยี่ยมเยียนแปลงของสมาชิกตลาดเกษตรกร ผลผลิตของตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังได้รับการสุ่มตรวจสารพิษ
ตกค้างโดยส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง พบว่าสินค้าในตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
และยังกล่าวว่าบรรยากาศในตลาดแสนครึกครื้น มีเสียงแม่ค้าเรียกลูกค้าพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน เกษตรกร
ของเราขายของเก่งมาก ขายดีเป็นเทน้ าเทท่า เริ่มสายๆ ตลาดก็วายแล้ว ดังนั้น ใครสนใจจะมาแ วะช็อปปิ้งซ้ือ
ของ ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังเปิดขายทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 06.00 -10.00 น. หน้าศูนย์แสดงและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง ถึงบริเวณวงเวียนปลาพะยูน 

  ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง มีศักยภาพ ขายได้ ขายเป็น ตลาดเปรียบเสมือนโรงเรียนของเกษตรกร 
ฝึกงานท าการเกษตรครบวงจร รู้ว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าแบบไหน และเม่ือผลิตได้น ามาขายเอง โดยไม่ผ่าน
พ่อค้าคนกลาง ไม่เพียงรายได้จะเข้ากระเป๋าเกษตรกรเต็มๆ ผู้บริโภคยังได้ของดีมีคุณภาพอีกด้วย สมกับ
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ว่า “ตลาดน าการผลิต” และนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรที่ว่า 
“ตลาดเกษตรกร เกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัย” 
  สอบถามข้อมูลตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตร
จังหวัดตรัง Facebook : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง โทร. (075) 218-382 ต่อ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อ าเภอถ้ าพรรณรา พ้ืนท่ีสีขาวเพียงอ าเภอเดียวในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาตลาดสินค้า
เกษตร ประจ าปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 
อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจ าปี 2564 ภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ตลาดถ้ าทอง อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ให้มีช่องทางการจ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร สินค้า
เกษตรแปรรูป สินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ OTOP จากในพ้ืนที่ ซ่ึงเปิดจ าหน่ายทุกวันอาทิตย์ ต้ังแต่
ช่วงเช้าจนถึงเวลา 11.00 น. มีการจัดตลาดแบบเว้นระยะห่าง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข   
         นายษฐา ขาวข า นายอ าเภอถ้ าพรรณรา เปิดเผยว่า อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคง
เป็นพ้ืนที่สีขาวเพียงอ าเภอเดียวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ระลอกเดือนเมษายน 
2564 แต่ทางอ าเภอถ้ าพรรณรายังคงมีมาตรการป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุ ข
อย่างเคร่งครัด ประชาชนในพ้ืนที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.เป็นอย่างดี โดยก าหนดพ้ืนที่ความรับผิดชอบ อสม. 1 คน ต่อ 10 ครัวเรือน 
และจากการประชุมคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอถ้ าพรรณรา และกระทรวงมหาดไทย มี
นโยบายส่งเสริมการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ จึงได้ก าหนดเปิดตลาด
สินค้าเกษตรขึ้น ผ่านโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจ าปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 โดยผู้ที่จะน าสินค้ามาจ าหน่ายในตลาดแห่งนี้ จะต้องเป็นคนในพ้ืนที่อ าเภอถ้ าพรรณ
รา ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จ าหน่ายสินค้า และตรวจคัดกรองโรคที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอถ้ าพรรณรา 
ส่วนผู้ที่จะเข้ามาซ้ือสินค้าในตลาดนั้น ก็ต้องผ่านการตรวจคัดกรองจาก อสม . ก่อนเข้าไปในตลาด โดยจะมี
ทางเข้าตลาดเพียงทางเดียวเท่านั้น 



         การต้ังด่านตรวจของอ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็มีทั้งด่านตรวจคัดกรองหลัก ด่าน
แรกบนถนนสาย 41 ก่อนเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีการต้ังด่านตรวจคัดกรองด่านต าบล ด่านย่อยใน
พ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอทุ่งใหญ่ และอ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงพ้ืนที่เหล่านี้
ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่อ าเภอถ้ าพรรณรา หากเดินทางมา
จากพ้ืนที่ 10 จังหวัดพ้ืนที่เสี่ยง คือ กรุงเทพฯ/นนทบุรี/ปทุมธานี/สมุทรปราการ/สมุทรสาคร/นครปฐม/และ 4 
จังหวัดภาคใต้ สงขลา/ยะลา/ปัตตานี/นราธิวาส/จะต้องท าทะเบียนประวัติกับ อสม.และกักตัวภายในบ้านจน
ครบ 14 วัน หากเดินทางมาจากพ้ืนที่อ่ืน นอกเหนือจากพ้ืนที่ 10 จังหวัด ต้องท าทะเบียนประวัติเช่นกัน และ 
อสม. จะด าเนินการติดตามเพ่ือประเมินอาการอย่างต่อเนื่อง 
 
 


