
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ศูนย์ขยายพันธ์พืช 1.กสก.ตีปี๊บ “ศูนย์ขยายพันธ์พืช” แหล่งพืชพันธุ์ดี-ปลอดโรค 

พร้อมบริการเกษตรกรไทย 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

2.กสก.ตีปี๊บ “ศูนย์ขยายพันธ์พืช” แหล่งพืชพันธุ์ดี-ปลอดโรค แนวหน้า 
ตลาดเกษตรกร 
Covid-19 

3.สสก.1 ชัยนาท ทำงานเชิงรุก เชื่อมตลาดช่วยเกษตรกร เดลินิวส ์
4.สสก.1 ชัยนาท ทำงานเชิงรุก เชื่อมตลาดช่วยเกษตรกร สู้วิกฤต
โควิด-19 จัดแสดง “สินค้าดี สินค้าเด่น 9 จว.ภาคกลาง” คัดสุด
ยอด 41 สินค้า ขายผ่านออนไลน์ 

ข่าวสด 

5.สสก.1 ชัยนาท ทำงานเชิงรุก เชื่อมตลาดช่วยเกษตรกร สู้วิกฤต
โควิด-19 จัดแสดง “สินค้าดี สินค้าเด่น 9 จว.ภาคกลาง” คัดสุด
ยอด 41 สินค้า ขายผ่านออนไลน์ 

ไทยโพสต์ LINETODAY 

6.ส่งเสริมสินค้าเกษตรออนไลน์ ผ่าวิกฤตโควิด-19 NBT 
หยุดเผา 7.สสก.1 ชัยนาท หนุนเกษตรรักษ์โลก 9 จว.ภาคกลาง หยุดเผา

ในพ้ืนที่เกษตร ส่งศูนย์ส่งเสริมฯลพบุรี เดินหน้าถ่ายทอดเทคนิค 
เปลี่ยนฟางข้าวเป็นก้อนเชื้อเพาะเห็ด 

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ตลาดเกษตรกร  8.ตลาดเกษตรกร จ.ตรัง “เกษตรกรตัวจริง ทุกสิ่งปลอดภัย” เทคโนโลยีชาวบ้าน 
9.อ.ถ้ำพรรณรา พท.สีขาว แห่งเดียวใน จ.นครศร๊ฯ จัดโครงการ
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรกร ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

NNT 

Covid-19 10.เกษตรสตูล ลงพื้นที่ อ.ควนโดน-อ.ท่าแพ ติดตามการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการงบเงินกู้ฯ covid-19 

NNT 

One Stop Service 11.เกษตรสตูล ลงพื้นที ่อ.ท่าแพ ติดตามงาน One Stop Service NNT 
ศูนย์จัดการศัตรูพืช 12.เกษตรเลย ลงพ้ืนที่ประกวด ศจช.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 64 

และจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาการ
ตลาดและการบริหารจัดการกลุ่ม คก.ระบบ..เกษตร..แปลงใหญ่ 

NNT 

อ่ืน ๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ตรวจราชการ..ไม้ผล 13.ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กษ. ได้เข้า

เยี่ยมสวนทุเรียนและสวนอินทผาลัม ปามี 98 จ.นนทบุรี 
ข่าวเป็นข่าว 

14.ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กษ. NewsFreelance 
15.ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กษ. ได้เข้า
เยี่ยมสวนทุเรียนและสวนอินทผาลัม ปามี 98 จ.นนทบุรี 

Fb.หนังสือพิมพ์ประชาไท 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตรกล่าวว่า เปน็เวลากว่า 45 ปี ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน่วยงานท่ีทำ
หน้าท่ีเป็นแหล่งผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีสู่เกษตรกร โดยในปี พ.ศ. 2519 ได้จดัตั้ง “ศูนย์ขยายพนัธุ์พืช” ขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
เป็นแห่งแรก ตามโครงการผลิตและขยายพันธ์ุพืช ดำเนินการผลติเมล็ดพันธ์ุพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถ่ัวเหลือง ถ่ัว
เขียว ถ่ัวลิสง และพืชผัก ต่อมาเมือ่มีเทคโนโลยีด้านการขยายพันธ์ุพืชใหม่ๆเข้ามา จึงได้มีการจัดตั้ง “สถาบันเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อ
เกษตรกรรม” ขึ้นในปี พ.ศ.2534 เพื่อทำหน้าท่ีผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อ ซึ่งทำให้ได้ต้นพันธ์ุที่มี
ลักษณะเด่นเหมือนต้นแม่ทุกประการ มีคุณภาพและปลอดโรค ส่งมอบให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูก และได้เปลี่ยนช่ือเป็น “กลุ่มงาน
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” โดยมีภารกิจหลักคือ ผลิตพันธ์ุพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 4 ชนิด คือ กล้วย อ้อย มันฝรั่งและหน่อไม้ฝรั่ง มี
การส่งเสริมให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งยังได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่ภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ภาคเอกชนมีศักยภาพสามารถผลติพันธ์ุพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดเ้อง 
ตอบสนองต่อนโยบายการผลติพืชพันธุ์ดีให้ได้มากขึ้น 

ต่อมาได้ปรับโครงสร้างหน่วยงาน และจัดตั้ง “ศูนย์พันธ์ุพืชเพาะเลีย้ง” ขึ้นในปี พ.ศ. 2546 จำนวน 10 ศูนย์ ตั้งกระจาย
อยู่ในทุกภาคของประเทศ ได้แก่ จงัหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสมีา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน 
สุพรรณบุรี และจังหวัดอดุรธานี ซึง่ภายหลังเปลี่ยนช่ือเป็น “ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)” และ
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีพันธ์ุพืชพันธุ์ดีออกสู่ตลาด ในปริมาณที่เพียงพอตอ่ความต้องการของเกษตรกร
และแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุพ์ืชที่มีคุณภาพและราคาแพง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จดัตั้ง “กองขยายพันธุ์พืช” ขึ้น เพื่อ
ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ซึ่งมีภารกจิหลักในการขยายพันธ์ุพืช
โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ให้มีศักยภาพในการดำเนินการผลติและขยายพืชพันธุ์ดีใน 4 สายการผลติ คือ สายการผลิตต้นพันธุ์ 
ท่อนพันธุ์ เมล็ดพันธ์ุ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อส่งต่อพืชพันธุ์ดทีี่ได้รับจากหน่วยงานวิจัยกระจายไปสู่เกษตรกรให้ทั่วถึงมาก
ยิ่งข้ึน เนื่องจากโครงสรา้งพื้นฐาน เครื่องมือและอุปกรณเ์ดิมของศูนย์พันธ์ุพืชเพาะเลี้ยงมีความเหมาะสมสำหรับการดำเนินการอยู่
แล้ว ประกอบกับความสำเร็จของกรมส่งเสรมิการเกษตรในการขยายพันธ์ุพืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อ ซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์
ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถผลติพันธุ์ดีและปลอดโรคได้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว จึงเป็นปัจจยัที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับภาค
การเกษตรไทย เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสรมิ
การเกษตรมีด้วยกัน 10 ศูนย์ ไดแ้ก่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 2 จังหวัดตรังศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 
3 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ขยายพันธ์ุพชื 
ที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 9 
จังหวัดสุพรรณบรุี และ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี โดยมีพันธุ์พืชพันธุ์ดีให้บริการครบทุกรูปแบบ ทั้งเมลด็พันธ์ุ ต้น
พันธุ์ ท่อนพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท้ังหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อท่ีเกษตรกรจะได้หลดุพ้นจากปัญหาไมส่ามารถเข้าถึงพืชพันธุ์ดี 
และปัญหาพืชพันธุ์ดีมีราคาแพงได ้

ทั้งนี้ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทุกแห่ง กำลังพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป ด้วยการเพิ่มช่องทางการรับข้อมลูพันธุ์พืชพันธุ์ดีที่มี
จำหน่ายในศูนย์ตา่งๆ ให้แก่เกษตรกร ในรูปแบบออนไลน์ โดยคาดการณ์ว่าน่าจะเปดิให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2565 โดยจะมีข้อมลู
เกี่ยวกับสายพันธุ์พืชพันธุ์ดีชนิดต่างๆ ที่ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชให้บริการแก่เกษตรกรอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลชนิดพืช แหล่ง
จำหน่าย และช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับการบริการพืชพันธุ์ดีของศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่งสำหรับเกษตรกรที่สนใจ สามารถ
ติดต่อสอบถามข้อมูลพันธุ์พืชกับศนูย์ขยายพันธุ์พืชได้ทันที เกษตรกรทุกท่านมั่นใจได้ในคณุภาพ “พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธ์ุ
พืช กรมส่งเสริมการเกษตร” 



 
นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 (สสก.1) จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ได้ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริม
ดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดได้ตามปกติ ดังนั้นเพื่อช่วยลดผลกระทบ และสร้าง
แนวทางการตลาดใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตแบบ New Normal สสก.1จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมแสดง “สินค้าดี สินค้าเด่น 9จังหวัดภาคกลาง” 
ภายใต้โครงการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต และโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร
แปรรูปวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต 
“ในการจัดแสดงสินค้าดี สินค้าเด่น 9 จังหวัดภาคกลาง มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ประกอบการ
สามารถเลือกซ้ือสินค้าได้อย่างสะดวกสบายเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือติดต่อกับเกษตรกร
ผู้ผลิตโดยตรง อีกทั้งยังช่วยสร้างโอกาสในการซื้อขายสินค้าและสร้างรายได้กับกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
ทดแทนรายได้ที่ขาดหายในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการซื้อโดยติดต่อกับเกษตรกรหรือ
ผู้ผลิตโดยตรง ได้แก่ 
“อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และของใช้และเครื่องประดับ ที่อยู่ในกิจจกรรมจัดแสดงสินค้าดี สินค้าเด่น 9 
จังหวัดภาคกลาง เป็นผลงานการพัฒนาที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ภายใต้การกำกับดูแลของ 
สสก.1จังหวัดชัยนาท ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม คุณภาพ และมาตรฐานการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม จนออกมาเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม ประชาชนที่สนใจ
ต้องการช่วยอุดหนุน ซื้อสินค้า ทำให้วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีรายได้สามารถนำมาจุนเจือครอบครัว เกิด
งานเกิดรายได้ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ได้โดยผ่านทาง QR Code และท่ีเว็บไซต์ 
www.cdoae.doae.go.th 
ในส่วนของ QR Code และเว็บไซต์ www.cdoae.doae.go.th จะมีข้อมูลต่าง ๆ ของ สินค้าทั้ง 41 รายการ ตั้งแต่ ข้อมูล
ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อเกษตรตัวแทนกลุ่ม ช่องทางการติดต่อ ราคาขายปลีก-ส่ง รวมถึงสตอรี่ ที่เป็นเรื่องราวของสินค้าแต่ละชนิด 
ให้ผู้สนใจได้รับทราบเพ่ือนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า 
ผู้อำนวยการ สสก.1 จังหวัดชยันาท กล่าวต่อไปว่า สำหรับในพ้ืนที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัด
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี และกรุงเทพมหนคร สสก.1จังหวัดชัยนาท 
ได้มีการสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3,331 วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อีกจำนวน 
504 กลุ่ม และมีแนวทางในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาภายใต้แนวคิด Chai Nat (Zone 1) Agro Model 
“ Chai Nat (Zone 1) Agro Model เป็นรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก ซึ่ง 1 ใน Model ดังกล่าวคือ กำหนดให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 1 คน ดำเนินงาน 1 วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง หรือ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้มแข็ง 
เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงความช่วยเหลือและสนับสนุน ทั้งด้านปัจจัยการผลิต ด้านแหล่งเงินทุน หรือด้านการตลาด จาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนเกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้”นายวีระชัย กล่าวปิดท้าย 
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นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 (สสก.1) จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ได้ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมดูแลของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดได้ตามปกติ ดังนั้นเพื่อช่วยลดผลกระทบ และสร้างแนวทาง
การตลาดใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตแบบ New Normal สสก.1จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมแสดง “สินค้าดี สินค้าเด่น 9จังหวัดภาคกลาง” ภายใต้โครงการ
แสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต และโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเ กษตรแปรรูปวิสาหกิจ
ชุมชน ระดับเขต 
“ในการจัดแสดงสินค้าดี สินค้าเด่น 9 จังหวัดภาคกลาง มีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ประกอบการสามารถ
เลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบายเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือติดต่อกับเกษตรกรผู้ผลิต โดยตรง 
อีกทั้งยังช่วยสร้างโอกาสในการซื้อขายสินค้าและสร้างรายได้กับกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ทดแทนรายได้ที่ขาด
หายในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการซื้อโดยติดต่อกับเกษตรกรหรือผู้ผลิตโดยตรง ได้แก่  
“อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และของใช้และเครื่องประดับ ที่อยู่ในกิจจกรรมจัดแสดงสินค้าดี สินค้าเด่น 9 จังหวัด
ภาคกลาง เป็นผลงานการพัฒนาที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ภายใต้การกำกับดูแลของ สสก. 1
จังหวัดชัยนาท ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม 
คุณภาพ และมาตรฐานการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม จนออกมาเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม ประชาชนที่สนใจต้องการช่วย
อุดหนุน ซื้อสินค้า ทำให้วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีรายได้สามารถนำมาจุนเจือครอบครัว เกิดงานเกิดรายได้ 
ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 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 ตั้งแต่ ข้อมูลชื่อ
ผลิตภัณฑ์ ชื่อเกษตรตัวแทนกลุ่ม ช่องทางการติดต่อ ราคาขายปลีก-ส่ง รวมถึงสตอรี่ ที่เป็นเรื่องราวของสินค้าแต่ละชนิด ให้
ผู้สนใจได้รับทราบเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ า 
ผู้อำนวยการ สสก.1 จังหวัดชัยนาท กล่าวต่อไปว่า สำหรับในพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท 
สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี และกรุงเทพมหนคร สสก. 1จังหวัดชัยนาท ได้มีการ
สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3,331 วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อีกจำนวน 504 กลุ่ม 
และมีแนวทางในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาภายใต้แนวคิด Chai Nat (Zone 1) Agro Model 
“ Chai Nat (Zone 1) Agro Model เป็นรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก ซึ่ง 1 ใน Model ดังกล่าวคือ กำหนดให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 1 คน ดำเนินงาน 1 วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง หรือ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้มแข็ง 
เพื่อให้เกิดการเข้าถึงความช่วยเหลือและสนับสนุน ทั้งด้านปัจจัยการผลิต ด้านแหล่งเงินทุน หรือด้านการตลาด จาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนเกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้”นายวีระชัย กล่าวปิดท้าย 
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 นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 (สสก.1) จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จากสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ได้ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมดูแลของกรมส่งเสริม
การเกษตร ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดได้ตามปกติ ดังนั้นเพื่อช่วยลดผลกระทบ และสร้างแนวทางการตลาดใหม่ที่สอดคล้อง
กับวิถีการดำเนินชีวิตแบบ New Normal สสก.1จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมแสดง “สินค้าดี สินค้าเด่น 9จังหวัดภาคกลาง” ภายใต้โครงการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ระดับเขต และโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต  
“ในการจัดแสดงสินค้าดี สินค้าเด่น 9 จังหวัดภาคกลาง มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ประกอบการสามารถเลือกซ้ือ
สินค้าได้อย่างสะดวกสบายเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือติดต่อกับเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง อีกท้ังยังช่วยสร้าง
โอกาสในการซื้อขายสินค้าและสร้างรายได้กับกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ทดแทนรายได้ที่ขาดหายในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการซื้อโดยติดต่อกับเกษตรกรหรือผู้ผลิตโดยตรง ได้แก่  
“อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และของใช้และเครื่องประดับ ที่อยู่ในกิจจกรรมจัดแสดงสินค้าดี สินค้าเด่น 9 จังหวัดภาค
กลาง เป็นผลงานการพัฒนาที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ภายใต้การกำกับดูแลของ สสก.1จังหวัดชัยนาท 
ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม คุณภาพ และมาตรฐานการ
ผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม จนออกมาเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม ประชาชนที่สนใจต้องการช่วยอุดหนุน ซื้อสินค้า ทำให้วิสาหกิจชุมชน 
หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีรายได้สามารถนำมาจุนเจือครอบครัว เกิดงานเกิดรายได้ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถเข้าไปดูข้อมูล
ต่างๆ ได้โดยผ่านทาง QR Code และท่ีเว็บไซต์ www.cdoae.doae.go.th”  
ในส่วนของ QR Code และเว็บไซต์ www.cdoae.doae.go.th จะมีข้อมูลต่าง ๆ ของ สินค้าทั้ง 41 รายการ ตั้งแต่ ข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อ
เกษตรตัวแทนกลุ่ม ช่องทางการติดต่อ ราคาขายปลีก-ส่ง รวมถึงสตอรี่ ที่เป็นเรื่องราวของสินค้าแต่ละชนิด ให้ผู้สนใจได้รับทราบเพื่อนำไปใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า  
ผู้อำนวยการ สสก.1 จังหวัดชัยนาท กล่าวต่อไปว่า สำหรับในพ้ืนที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี 
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี และกรุงเทพมหนคร สสก.1จังหวัดชัยนาท ได้มีการสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้ง
เป็นวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3,331 วสิาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อีกจำนวน 504 กลุ่ม และมีแนวทางในการดำเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาภายใต้แนวคิด Chai Nat (Zone 1) Agro Model  
“ Chai Nat (Zone 1) Agro Model เป็นรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก ซึ่ง 1 ใน Model ดังกล่าวคือ กำหนดให้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 1 คน ดำเนินงาน 1 วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง หรือ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการเข้าถึง
ความช่วยเหลือและสนับสนุน ทั้งด้านปัจจัยการผลิต ด้านแหล่งเงินทุน หรือด้านการตลาด จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนเกิด
การพัฒนาที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้”นายวีระชัย กล่าวปิดท้าย 







 
โครงการตลาดเกษตรกรเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายสนิค้าเกษตร หรือมีแหล่งกระจาย
ผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย 
คุณวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง ให้ความสำคัญและขับเคลือ่นโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมตลาด
เกษตรกร การดำเนินงานโครงการตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง ไดม้ีการจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพผู้จำหนา่ยสินค้าเกษตรในตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง และ
ให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรการพฒันาตลาดเกษตรกรและสินคา้เกษตรในระดับที่สูงขึ้น และหลักสูตรการบริหาร
จัดการธุรกจิเกษตรในฟาร์มและโลจิสติกส์การเกษตร อีกทั้งยังจัดทำป้ายแสดงช่ือร้านค้าให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ และสามารถสื่อให้เห็นถึงความเป็น
ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง นอกจากนี้ ท่านยังได้พบปะเกษตรกร ลงพื้นที่ติดตามแปลงและสนับสนุนสินค้าของตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังอยู่เสมอๆ 
ความเป็นมาของตลาดเกษตรกรจงัหวัดตรัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 เป็นเวลากว่า 7 ปีแล้วที่ตลาดเกษตรกรจังหวดัตรังสร้างรายได้ให้แกเ่กษตรกรจำนวน
มากกว่า 75 ล้านบาท ตลาดของเรามีสารพัดร้านค้าท่ีเกษตรกรหอบหิ้วผลผลติจากสวนมาขาย มีใหเ้ลือกตั้งแต่ ผักทั่วไป ผักพ้ืนบ้าน ผลไม้ เช่น เมล่อน 
สับปะรด เงาะ ลองกอง ลางสาด กล้วย มังคุด ทุเรยีน ผลไม้ขึ้นช่ือของจังหวัดตรัง เช่น ฝรั่ง มะละกอเรดเลดี้ อำเภอรัษฎา แตงโมเกาะสกุร ลำไยเพชร
เวียงพิงค์ อำเภอปะเหลียน นอกจากนี้ ยังมีข้าวสาร สินค้าเกษตรแปรรูป อาหารทะเล อาหารทะเลแปรรูป และเนื้อสุกรชำแหละ ผลผลติและผลติภณัฑ์
ต่างๆ เป็นของเกษตรกรรายเดี่ยว กลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ รวมแล้วกว่า 45 
ร้านค้า สินค้าในตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้รับการรับรองมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น GAP อย. เกษตร
อินทรีย์ มผช. เป็นต้น จึงเช่ือมั่นได้ว่าสินค้าของเรามีคณุภาพและความปลอดภัย และยังสามารถพบสินค้าของเราในช่องทางออนไลน์ “เพียงคุณสั่ง เรา
พร้อมส่ง” ได้ที่ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 
นอกจากน้ี คุณชัยพร ชนะไพริน หรือ ลุงพร อดีตเกษตรจังหวัดยะลา หลังจากเกษียณอายรุาชการ ลงุพรได้ผันตัวเองเป็นเกษตรกรเจ้าของฟาร์มที่ช่ือว่า 
“ฟาร์มผักลุงจุ๋ม” มาจากช่ือลูกของลุงพรที่ช่ือว่า จุ๋ม ลุงพรเข้าร่วมเป็นสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังเมื่อปี 2562 และในปี 2563 ไดร้ับเลือกเป็น
ประธานคณะกรรมการบริหารตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง ลุงพรกล่าวเสรมิว่า คณะกรรมการบริหารตลาดมีการตดิตามและเยี่ยมเยียนแปลงของสมาชิก
ตลาดเกษตรกร ผลผลิตของตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังไดร้ับการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง พบว่าสินค้าในตลาดเกษตรกร
จังหวัดตรังมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยังกล่าวว่าบรรยากาศในตลาดแสนครึกครื้น มเีสียงแมค่้าเรียกลูกค้าพูดคุยกันอยา่งสนุกสนาน เกษตรกรของ
เราขายของเก่งมาก ขายดเีป็นเทนำ้เทท่า เริ่มสายๆ ตลาดก็วายแล้ว ดังนั้น ใครสนใจจะมาแวะช็อปปิ้งซื้อของ ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรงัเปิดขายทุกวัน
อังคารและวันศุกร์ เวลา 06.00-10.00 น. หน้าศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภณัฑ์วสิาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง ถึงบริเวณวงเวียนปลาพะยูน 
ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง มีศักยภาพ ขายได้ ขายเป็น ตลาดเปรียบเสมือนโรงเรยีนของเกษตรกร ฝกึงานทำการเกษตรครบวงจร รู้ว่าผู้บริโภคต้องการ
สินค้าแบบไหน และเมื่อผลิตได้นำมาขายเอง โดยไมผ่่านพ่อค้าคนกลาง ไม่เพียงรายไดจ้ะเข้ากระเป๋าเกษตรกรเต็มๆ ผู้บรโิภคยังได้ของดมีีคุณภาพอีกด้วย 
สมกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ว่า “ตลาดนำการผลิต” และนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรที่ว่า “ตลาดเกษตรกร เกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่ง
ปลอดภัย” 
สอบถามข้อมูลตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง Facebook : สำนักงานเกษตรจังหวัด
ตรัง โทร. (075) 218-382 ต่อ 15 

http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/


 
    อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ตลาดถ้ำทอง อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้
ประกอบอาชีพเกษตรกร ให้มีช่องทางการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าเกษตรอินทรีย์ และ
ผลิตภัณฑ์ OTOP จากในพ้ืนที่ ซึ่งเปิดจำหน่ายทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลา 11.00 น. มีการจัดตลาดแบบเว้น
ระยะห่าง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข   
         นายษฐา ขาวขำ นายอำเภอถ้ำพรรณรา เปิดเผยว่า อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงเป็นพ้ืนที่สีขาว
เพียงอำเภอเดียวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 แต่ทางอำเภอถ้ำพรรณ
รายังคงมีมาตรการป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ประชาชนในพื้นที่มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.เป็นอย่างดี โดยกำหนดพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบ อสม. 1 คน ต่อ 10 ครัวเรือน และจากการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอถ้ำพรรณรา และ
กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี จึงได้กำหนดเปิด
ตลาดสินค้าเกษตรขึ้น ผ่านโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 โดยผู้ที่จะนำสนิค้ามาจำหน่ายในตลาดแห่งนี้ จะต้องเป็นคนในพ้ืนที่อำเภอถ้ำพรรณรา ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้
จำหน่ายสินค้า และตรวจคัดกรองโรคที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา ส่วนผู้ที่จะเข้ามาซื้อสินค้าในตลาดนั้น ก็ต้อง
ผ่านการตรวจคัดกรองจาก อสม. ก่อนเข้าไปในตลาด โดยจะมีทางเข้าตลาดเพียงทางเดียวเท่านั้น 
         การตั้งด่านตรวจของอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็มีทั้งด่านตรวจคัดกรองหลัก ด่านแรกบนถนน
สาย 41 ก่อนเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีการตั้งด่านตรวจคัดกรองด่านตำบล ด่านย่อยในพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี อำเภอทุ่งใหญ่ และอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ส่วนผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่อำเภอถ้ำพรรณรา หากเดินทางมาจากพ้ืนที่ 10 จังหวัดพ้ืนที่เสี่ยง คือ กรุงเทพฯ/
นนทบุรี/ปทุมธานี/สมุทรปราการ/สมุทรสาคร/นครปฐม/และ 4 จังหวัดภาคใต้ สงขลา/ยะลา/ปัตตานี/นราธิวาส/จะต้องทำ
ทะเบียนประวัติกับ อสม.และกักตัวภายในบ้านจนครบ 14 วัน หากเดินทางมาจากพ้ืนที่อ่ืน นอกเหนือจาก
พ้ืนที ่10 จังหวัด ต้องทำทะเบียนประวัติเช่นกัน และ อสม. จะดำเนินการติดตามเพ่ือประเมินอาการอย่างต่อเนื่อง 



 

 วนัท่ี (5 กรกฎาคม 2564) นายปัทพงศ ์สารบรรณ์ เกษตรจงัหวดัสตูล มอบหมายใหก้ลุ่มส่งเสริมและ
พฒันาการผลิต ร่วมกบัส านกังานเกษตรอ าเภอควนโดน และส านกังานเกษตรอ าเภอท่าแพ ลงพ้ืนท่ีติดตาม
เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการผลิตกลว้ยหอมทองคุณภาพ โครงการพฒันาคุณภาพการผลิตสินคา้
เกษตร และโครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟ ในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1,4,5,10 ต าบลควนสตอ อ าเภอควน
โดน และหมู่ท่ี 2 ต าบลท่าเรือ หมู่ท่ี 4 ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล 

            ทั้งน้ี เกษตรกรไดรั้บการสนบัสนุนปัจจยัการผลิต ภายใตโ้ครงการเงินกูเ้พื่อแกไ้ข
ปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)  เกษตรกรไดท้ าการปลูกกลว้ยหอมทอง และกาแฟไปแลว้ ทั้งน้ีไดใ้ห้
ค าแนะน าในการดูแลจดัการแปลงปลกู และการจดัการโรคแมลงศตัรูท่ีเหมาะสมแก่เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 
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วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2564 นายปัทพงศ ์สารบรรณ์ เกษตรจงัหวดัสตูล มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีกลุ่มอารักขา
พืช ส านกังานเกษตรจงัหวดัสตูล ติดตามโครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อ
ชุมชน (One stop service) ณ ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตลู 

                

            ส าหรับในการติดตามคร้ังน้ีไดเ้นน้ในเร่ืองของการตรวจวิเคราะห์ดินใหแ้ก่สมาชิก โดยทางกลุม่
ไดว้างแผนใหส้มาชิกเก็บตวัอยา่งดินมาส่ง เพื่อตรวจวิเคราะห์แลว้ หลงัจากนั้นไดเ้ขา้ไปติดตามแปลงเรียนรู้
การใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นยางพาราของนายสุดีน ส าลี พร้อมสนบัสนุนปัจจยัการผลิตเก่ียวกบัปุ๋ ยเคมี
และปุ๋ยอินทรียเ์พ่ือเป็นแปลงเรียนรู้ใหแ้ก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี ท่ีมีความสนเก่ียวกบัการใชปุ้๋ ยเพื่อลดตน้ทุนการ
ผลิต 

 



 

     กรมส่งเสริมการเกษตร ส านกังานเกษตรจงัหวดัเลย โดย คณะกรรมการประกวดศูนยจ์ดักรศตัรูพืช
ชุมชน (ศจช.) ตีเด่นระดบัจงัหวดั น าโดยนางนนัทิยา ศรีทดัจนัทา หวัหนา้กลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตร
จงัหวดัเลย และคณะ ไดล้งพ้ืนท่ีประเมิน ศจช.ตามหลกัเกณฑก์ารประกวด ศจช.ดีเด่นประจ าปี 2564 เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาคดัเลือกศจช.ดีเด่นระดบัจงัหวดั ณศจช.บา้นแสงอรุณ ต.นาดว้ง อ.นาดว้ง จ.เลย ซ่ึงมีประธาน
คณะกรรม ศจช. และเครือขา่ยจากหน่วยงานทอ้งถ่ิน ร่วมใหข้อ้มูลประกอบการพิจารณาการประกวดศจช.
ดงักล่าว และไดรั้บเกียรติจากนายสุรเดช สร้อยอุทา นายอ าเภอนาดว้ง นายประดิษฐ์ ทองหล่อ เกษตรอ าเภอนา
ดว้ง และเจา้หนา้ท่ีจากส านกังานเกษตรอ าเภอนาดว้งใหก้ารตอ้นรับ ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมและอ านวยความสะดวกใน
การจดัการประกวดในคร้ังน้ี 

        จากนั้น ส านกังานเกษตรจงัหวดัเลย โดย นางสาวกรนิดา บุญพรม นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญ
การ ไดรั้บมอบหมายให ้จดักิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรเนน้การพฒันาคุณภาพ การตลาด และการ
บริหารจดัการกลุม่ โครงกรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ แปลงใหญ่ยางพารา อ าเภอท่าล่ี ในการอบรมมี
การบรรยายเร่ือง การปลูกสวนยางพาราท่ีมีประสิทธิภาพ การจดัการสวนยางท่ีดี วิธีกรีดยางพาราและเทคนิคการ
กรีดยาง เทคนิคการสะบดัหรือผลดัมีดกรีดยางโดย : เจา้หนา้ท่ีจากการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัเลย โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเกษตรกรและบริหารจดัการ (เนน้ดา้นการลดตน้ทุน การเพ่ิมผลผสิต
พฒันาศกัยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกร/องคก์ร/วสิาหกิจ
ชุมชน การตลาดและเช่ือมโยง) 



 

วนัน้ี 5 ก.ค.64 เวลา 10.00 น. ดร.ชยัรัตน์ จ านงคก์าร 

ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ท่ีปรึกษาผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค 1และประธาน

กต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน) ไดเ้ขา้เยีย่มสวนทุเรียนนายสายณัห์ ป้ันเลก็ สวนทุเรียนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีต าบล

บางกร่าง อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรีไดร่้วมกนัตดัทุเรียนและเยีย่มชมสวน 

ต่อมา เวลา 12.30 น. ไดเ้ขา้เยีย่มสวนอินทผาลมั ปามี98 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 

สวนนายสุเทพ กงัเกียรติกุล ชาวสวนอินทผาลมัออแกนิก เท่ียวเชิงเกษตรใชท่ี้ดินกวา่ 100 ไร่ปลูกอินทผาลมั 

ทุเรียนและสมุนไพรอ่ืนๆเพื่อใหท่ี้น่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรชนิดท่ีวา่เขา้แลว้จะอ่ิมเอมกบัความบริสุทธ์ิของ

วิถีชาวสวน 

โดยมีบริษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากดั โดยนายสมนึก ยอดด าเนิน ผูจ้ดัการ 

คุณศิริวรรณ หวงัดี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

และนายประหยดั ไชยสิงห์ 

นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี 

รวมถึงร่วมกนัหาแนวทางในการสนบัสนุนส่งเสริมอนุรักษส์วนทุเรียนนนทบุรีและสวนอินทผาลมัอยา่งย ัง่ยนื 

ผลกัดนัใหไ้ดมี้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานความตอ้งการของตลาด 






