
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่29 มกราคม 2563 

 
ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
มะขามหวาน 1 เพชรบูรณ์ประกวดสุดยอดมะขามหวาน ชิงถว้ยพระราชทาน "กรม

สมเด็จพระเทพฯ" 
นสพ.สยามรัฐออนไลน์ 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
หยดุเผา 2 แพร่เร่งแกห้มอกควนัภยัแลง้ระยะยาว ชวนเกษตรกรเปล่ียนพืชฤดู

แลง้ขณะค่าฝุ่ นเพิ่มกวา่300 
77 ข่าวเด็ด 

พฒันาเกษตรกรผูน้ า
ศพก. เครือข่าย 

3 พอ่เมืองอยธุยาเปิดการอบรมพฒันาเกษตรกรผูน้ าศพก. เครือข่าย 
โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 
(ศพก.) 

เก็บข่าวอยธุยา 

Field Day 4 ส านกังานเกษตรอ าเภอปัว โดยนายธวชั จินะ เกษตรอ าเภอปัว 
ด าเนินการจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Field Day) พืชผกั ปี 2563 

คมชดั AEC TV online 

ตลาดเกษตรกร 5 จงัหวดัสุรินทร์ จบัมือกลุ่มเซ็นทรัล น าสินคา้เกษตรอินทรียว์าง
จ าหน่ายในตลาด"จริงใจ FARMERS' MARKET" 

ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

มอบเกียรติบตัร 6 เกษตรจงัหวดัน่าน ร่วมมอบเกียรติบตัรชุมชนตน้แบบเกษตรอินทรีย ์ นสพ.ข่าวขา้ราชการ 
เปิดสัมมา 7 สัมมนาเจา้หนา้ท่ีดิน ปุ๋ย นสพ.เดลินิวส์ 
คลินิกเกษตร 8 คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีแกไ้ขปัญหาการผลิต นสพ.ไทยรัฐ 
ข่าวเกษตร 9 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารทางดา้นการเกษตร สถานีวทิย ุ934 อุทยัธานี 



 

ประกวดสุดยอดมะขามหวาน 5 สายพนัธ์ุ ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 

วนัท่ี 27 มกราคม 2563 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ ท่ีกองอ านวยการประกวดมะขามหวาน บริเวณหนา้ศาลากลางจงัหวดั

เพชรบูรณ์ นายสืบศกัด์ิ เอ่ียมวจิารณ์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดมะขามหวาน ชิงถว้ย

พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมะขามหวานนคร

บาลเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2563 พร้อมจดัเวทีเสวนาวชิาการ ประเด็นการผลิต การตลาด การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ชนิดสินคา้มะขามหวาน โดยมีนางจรัสนภา เอ่ียมวิจารณ์นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัเพชรบูรณ์ นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดี

กรมส่งเสริมการเกษตร นายอนนัต ์ตัน่ฉว้น เกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์ ตลอดจนหวัหนา้ส่วนราชการ คณะกรรมการ เกษตรกร 

เขา้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของมะขามหวานจงัหวดัเพชรบูรณ์ รวมทั้งเป็นการกระตุน้ใหเ้กษตรกรผูป้ลูก

มะขามหวาน พฒันาปรับปรุงคุณภาพ ใหมี้ความสม ่าเสมอ ไดม้าตรฐานสินคา้ ตรงกบัความตอ้งการของตลาด ตลอดจนให้

เกษตรกรต่ืนตวัในการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช ้เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดี โดยการจดัประกวดในคร้ังน้ี มีการประกวดมะขาม

หวานจ านวน 5 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุศรีชมภู พนัธ์ุขนัตี พนัธ์ุสีทอง พนัธ์ุประกายทอง และ พนัธ์ุอ่ืนๆ ซ่ึงมีเกษตรกรผูป้ลูกมะขาม



ท่ีสนใจร่วมส่งมะขามคุณภาพดี จากสวนของตนเขา้ประกวด โดยผูช้นะเลิศการประกวดแต่ละสายพนัธ์ุจะไดรั้บโล่และเงิน

รางวลั 10,000 บาท 

ส่วนผลการประกวด พนัธ์ุประกายทอง ผูไ้ดรั้บรางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ นางนิภาวรณ์ แร่นาค อยูบ่า้นเลขท่ี 31 หมู่ 3 ต.

ซบัเปิป อ.วงัโป่ง พนัธ์ุสีทอง ผูไ้ดรั้บรางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ นายพิษณุ สายพรหม อยูบ่า้นเลขท่ี 52 หมู่ 7 ต.วงัชมภู อ.เมือง 

พนัธ์ุศรีชมพู ผูไ้ดรั้บรางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ นายสุบนั นวลยง อยูบ่า้นเลขท่ี 68 หมู่ 6 ต.ตะเบาะ อ.เมือง พนัธ์ุขนัตี ผูไ้ดรั้บ

รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ นางสังเวยีน นวลยง อยูบ่า้นเลขท่ี 68 หมู่ 6 ต.ตะเบาะ อ.เมือง และพนัธ์ุอ่ืนๆ ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 

ไดแ้ก่ นายคนึง กองศรี (พนัธ์ุเพชรซบัเปิป) อยูบ่า้นเลขท่ี 75 หมู่ 6 ต.ซบัเปิป อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 

คณะกรรมการจะน ามะขามหวานทั้ง 5 สายพนัธ์ุ ท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ มาประกวดอีกรอบ เป็นสุดยอดมะขามหวาน

เพชรบูรณ์ ประจ าปี 2563 ชิงถว้ยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี และทางคณะกรรมการจะลงพื้นท่ีเก็บคะแนนในสวนของแต่ละสายพนัธ์ุ ในช่วงวนัท่ี 28 - 29 มกราคม 2563 ซ่ึงจะตอ้ง

เป็นสวนท่ีมีการปลูกตั้งแต่ 5 ไร่ ข้ึนไป และข้ึนทะเบียนเกษตรกร มีการบริหารจดัการสวนสร้างองคค์วามรู้ท่ีไดคุ้ณภาพและ

มาตรฐาน สามารถพฒันาเป็นเกษตรกรตน้แบบสวนมะขาม สามารถเผยแพร่ขยายผลใหแ้ก่สาธารณชนได ้และ ในวนัท่ี 30 

มกราคม 2563 จะเป็นพิธีอญัเชิญถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี มามอบใหผู้ช้นะเลิศสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ แห่งปี 2563 พร้อมรับเงินรางวลั 10000 บาท ณ เวทีกลางงาน

มะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 

 ในโอกาสน้ี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดเ้ยีย่มชมใหก้ าลงัใจนิทรรศการ Yong Smart Famer และ ตลาด

เกษตรกร จงัหวดัเพชรบูรณ์ท่ีมาจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ในงานมะขามหวาน รวมทั้งร่วมพบปะพูดคุยกบัใหค้  าแนะน าใน

การขบัเคล่ือนงาน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
เกษตรเร่งปรับพืชเกษตรหนัปลูกพืชตระกูลถัว่ สร้างความย ัง่ยนืหลงัภยัแลง้ต่อเน่ืองทุกปี 

 
เกษตรกรในเขตชลประทานของจงัหวดัแพร่ ตั้งแต่อ าเภอเมือง อ.สูงเม่น อ.หนองม่วงไข่ และ อ.เด่นชยั เนน้การปลูก

ขา้วเพื่อการจ าหน่ายเป็นหลกั ซ่ึงก าลงัส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงเน่ืองจากสภาพอากาศและภยัแลง้ท่ีคุกคามติดต่อกนันานกวา่ 
3 ปี ในปีน้ีมีแนวโนม้วา่ ภยัแลง้จะทวคีวามรุนแรงมากข้ึน เกษตรจงัหวดัแพร่ร่วมกบั ธนาคารเพื่อการเกษตร(ธกส.) กรม
พฒันาท่ีดิน บูรณาการร่วมกนัในการใหค้วามรู้เกษตรกรหนัมาปลูกพืชตระกูลถัว่เพื่อลดพื้นท่ีท านาหนัไปปลูกพืชตระกูลถัว่
ในเขตชลประทานแทน 

นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจงัหวดัแพร่ เปิดอบรมให้ความรู้ต่อเกษตรกรในเขตอ าเภอสูงเม่น ท่ีหอประชุมโรงเรียน
วดัศรีดอก ต.หวัฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมีเกษตรกรมาร่วมจ านวน 200 ราย ท่ีประชุมไดเ้สริมความรู้ประโยชน์ของการปลูก
พืชตระกูลถัว่แทนการท าขา้วนาปรัง จะไดรั้บประโยชน์หลายดา้น โดยเฉพาะการปรับปรุงดินใหมี้คุณภาพข้ึนเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ใหก้บัหนา้ดิน พืชตระกูลถัว่คือแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพเป็นประโยชน์สูงต่อผูบ้ริโภค สามารถเพิ่มรายไดใ้หก้บั
เกษตรกรไดดี้ไม่แพก้ารปลูกขา้ว เพราะสามารถพฒันาเป็นวตัถุดิบทางอุตสาหกรรมอาหารหลายดา้น 
แต่ปัจจุบนัพบวา่ฤดูการเพาะปลูกปี 2560-2561 ในจงัหวดัแพร่มีพื้นท่ีปลูกถัว่เหลืองจ านวน 4,452 ไร่ แต่ในปีท่ีผา่นมามีพื้นท่ี
ปลูกลดลงเหลือเพียง 3,973 ไร่ สาเหตุมาจากการขาดแคลนเมล็ดพนัธ์ุ แมจ้ะมีแรงจูงใจจากราคาและโอกาสการจ าหน่ายได้
มากกวา่การปลูกขา้วก็ตาม ดงันั้นการส่งเสริมอยา่งจริงจงัจงัหวดัแพร่ ไดพ้ฒันาระบบบริการต่อเกษตรกรไดจ้ดัตั้งศูนยผ์ลิต
เมล็ดพนัธ์ุพืชตระกูลถัว่ระดบัชุมชนข้ึนมา ปัจจุบนัสามารถตั้งศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุดงักล่าวแลว้จ านวน 10 แห่งกระจายอยูใ่นเขต



เพราะปลูกในระบบชลประทานมีสมาชิกท่ีเป็นเกษตรกรเขา้ร่วมแลว้กวา่ 200 ราย มีพื้นท่ีปลูกตามโครงการจ านวน 400 ไร่ 
โดยในต าบลหวัฝาย อ าเภอสูงเม่นถือเป็นแหล่งผลิตถัว่เหลือท่ีส าคญัของจงัหวดัแพร่ โดยมีพื้นท่ีปลูกอยูใ่นขณะน้ีจ านวน 
1,250 ไร่ 

นายสมมารถ สยมภาค กล่าวดว้ยวา่ การปลูกพืชตระกูลถัว่ท่ีมีตลาดกวา้งกวา่สามารถส่งเขา้สู่การผลิตเชิง
อุตสาหกรรมไดห้ลากหลายมีผลตอบแทนสูง ซ่ึงส่ิงท่ีถือวา่ส าคญัมากอีกประการคือ เกษตรกรท่ีปลูกพืชตระกูลถัว่จะสามารถ
จ าหน่ายไดทุ้กส่วนของการผลิต คือ เม่ือเก็บเก่ียวแลว้ กากจากการน าเมล็ดออกไปใชแ้ลว้และล าตน้แก่ สามารถน าไปเป็น
อาหารสัตว ์หรือพฒันาเป็นปุ๋ยหรือวสัดุปลูกพืชไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงถา้เกษตรกรบริหารจดัการไดจ้ะสามารถหาประโยชน์จาก
การปลูกพืชตระกูลถัว่ไดเ้ป็นอยา่งดีและไม่ตอ้งเดือดร้อนเร่ืองน ้าเพราะเป็นพืชตอ้งการน ้านอ้ยอยูแ่ลว้ 
 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ โครงการดงักล่าวถือเป็นแนวทางระยะยาวของจงัหวดัแพร่ในการแกปั้ญหาภยัแลว้และลดการเผา
ในพื้นท่ีแปลงเกษตรในช่วงเกษตรกรรมนอกฤดูฝน ซ่ึงโครงการน้ียงัถือวา่เป็นจุดเร่ิมท่ีน่าสนใจ อยา่งไรก็ตามโครงการจะเดิน
ไปสู่ความส าเร็จหรือไม่อยูท่ี่กลไกตลาดท่ีจะสร้างแรงจูงใจ จากรายไดใ้หก้บัเกษตรกรมากนอ้ยแค่ไหน ล่าสุดณ วนัท่ี 28 
มกราคม ค่าฝุ่ นละอองจากการเผาวสัดุการเกษตรเพิ่มสูงข้ึนถึง 305.17 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร ในขณะค่ามาตรฐานเพียง50 
ไมโครกรัม / ลูกบาศกเ์มตร ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 พ่อเมืองอยุธยาเปิดการอบรมพฒันาเกษตรกรผู้น าศพก. เครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้า
เกษตร (ศพก.) 
 
พอ่เมืองอยธุยาเปิดการอบรมพฒันาเกษตรกรผูน้ าศพก. เครือข่าย โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตร (ศพก.) 
 
เม่ือเวลา 09.00น. นาย ภานุ แยม้ศรี ผูว้า่ราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เดินทางเป็นประธาน เปิดการอบรมพฒันาเกษตรกร
ผูน้ าศพก. เครือข่าย โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ท่ี หอ้งประชุมเทศบาลต าบลบา้น
กรด อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดย นายวรชนัย ์หลกักรด เกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กล่าวรายงาน
วตัถุประสงค ์พร้อม นาย นานเสกสรร ไกรสดบั นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกรด และผูน้ าศพก. เครือข่ายใหก้ารตอ้นรับ 
 
ในพิธีเปิดการอบรมพฒันาเกษตรกรผูน้ าศพก. เครือข่าย ในวนัน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร หรือท่ีเรียกวา่ ศพก. ในทุกอ าเภอๆ ละ 1 แห่ง 
เพื่อใหเ้ป็นจุดเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ทางการเกษตรในดา้นต่างๆ ของชุมชนและมีการตั้ง ศพก. เครือข่าย อีกอยา่งนอ้ยอ าเภอละ 
10 แห่งโดยจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามี ศพก. เครือข่าย ทั้งส้ิน 200 ศูนย ์
 
 
 



 
 

ส านกังานเกษตรอ าเภอปัว โดยนายธวชั จินะ เกษตรอ าเภอปัว ด าเนินการจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Field Day) พืชผกั ปี 

2563 

 
วนัท่ี 28 มกราคม 2563 ส านกังานเกษตรอ าเภอปัว โดยนายธวชั จินะ เกษตรอ าเภอปัว ด าเนินการจดังานวนัถ่ายทอด
เทคโนโลย ี(Field Day) พืชผกั ปี 2563 โดยมีนายพิพฒัน์ เพช็รพิพฒัน์ ปลดัอ าเภออาวโุส เป็นประธานเปิดงานดงักล่าว เพื่อ
กระตุน้เกษตรกรเร่ิมตน้การผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยแีละภูมิปัญญาท่ีเหมาะสม โดยความร่วมมือจาก
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรน่าน,ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัน่าน,สถานีพฒันาท่ีดินน่าน,ส านกังานปศุ
สัตวอ์  าเภอปัว,ประมงอ าเภอปัวและศดปช.ต าบลป่ากลางใหบ้ริการดา้นการเกษตร ก าหนดเป็นสถานีเรียนรู้ จ  านวน 7 สถานี 
ดงัน้ี 1.การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า การจดัท าระบบน ้าในแปลงเกษตร 2.การลดการใชส้ารเคมี การใชส้ารชีวภณัฑ ์3.การผลิต
ประมง 4.การใชปุ๋้ยหมกั สมุนไพรไล่แมลง น ้าหมกัชีวภาพและการตรวจวเิคราะห์เบ้ืองตน้ 5.การผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจ 6.การ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืชและเทคโนโลยกีารผลิตพืชผกัปลอดภยั 7.การผลิตไผเ่ศรษฐกิจ การแปรรูปไผ ่การผลิต
น ้าส้มควนัไม ้มีส่วนราชการ หน่วยงานและผูเ้ขา้ร่วมงานไดแ้ก่ ส านกังานเกษตรจงัหวดัน่าน ธกส.สาขาปัว อบต.ศิลาเพชร 
สจ.อดุลย ์ก านนัและผูใ้หญ่บา้นต าบลศิลาเพชร เกษตรกร 100 คน ณ ศพก.เครือข่ายแปลงใหญ่ผกัต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว 
จงัหวดัน่าน เครดิตตอ้ม บุญยงค ์สดสอสอาด อุปนายกสมาคมส่ือมวลชนจงัหวดัน่าน รายงาน 



 

จังหวดัสุรินทร์ จับมือกลุ่มเซ็นทรัล น าสินค้าเกษตรอนิทรีย์จากเกษตรกร วางจ าหน่ายใน
ตลาด “จริงใจ FARMERS’ MARKET” มุ่งขยายโอกาสและสร้างรายได้แก่เกษตรในท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 

            วนัน้ี (28 ม.ค 63) นายไกรสร กองฉลาด ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุรินทร์ พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหารของบริษทั ในเครือ
เซ็นทรัล กรุ๊ป ในนามทีม Centrality จ.สุรินทร์ น าทีมโดยคุณกรกฤต ทองสม ผูจ้ดัการทัว่ไปศูนยก์ารคา้โรบินสัน จ.
สุรินทร์ และผูบ้ริหารจากบริษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากดั โดยคุณวมิล ชะนามะ ผูอ้  านวยการสินคา้ทอ้งถ่ินและการเกษตร คุณ
วฒิุนนัท ์ดอนละครขวา ผูอ้  านวยการเขตภาคอีสาน สายปฏิบติัการ บริษทัเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากดั และส่วนราชการจงัหวดั
สุรินทร์ ไดร่้วมประชุมคดัเลือกเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรและผูป้ระกอบการในจงัหวดัสุรินทร์เพื่อจ าหน่ายสินคา้เกษตร
อินทรีย ์ในตลาดจริงใจ FARMERS’ MARKET หา้งโรบินสัน สาขาสุรินทร์ ซ่ึงจงัหวดัสุรินทร์ไดด้ าเนินงานเกษตรอินทรีย์
วถีิสุรินทร์ 4.0 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ และเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเพิ่มพื้นท่ีและ
จ านวนเกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรีย ์เพิ่มสัดส่วนตลาดเกษตรอินทรียภ์ายในประเทศ  

            ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุรินทร์ กล่าววา่ ร้านท็อปส์ ในหา้งโรบินสันสุรินทร์ มีสินคา้เกษตรทั้งพืชผกั และผลไมจ้าก
จงัหวดัในพื้นท่ีอ่ืนๆ แต่ไม่มีสินคา้ท่ีผลิตจากกลุ่มเกษตรกรในทอ้งถ่ินจงัหวดัสุรินทร์ไปวางจ าหน่าย ทั้งๆ ท่ีจงัหวดัสุรินทร์ มี
กลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่มมีการปลูกผกัอินทรียท่ี์มีคุณภาพวางจ าหน่ายตามทอ้งตลาด แต่ขายไดร้าคาไม่ต่างจากผกัทัว่ไปใน



ตลาด จึงไดป้ระสานบริษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากดั สาขาสุรินทร์ เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรในทอ้งถ่ิน
จงัหวดัสุรินทร์ ไดมี้โอกาสน าสินคา้เกษตรอินทรียไ์ปวางจ าหน่ายสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการด าเนินงาน
ขบัเคล่ือนนโยบายเกษตรอินทรียว์ถีิสุรินทร์ 4.0 จึงไดป้ระชาสัมพนัธ์เชิญชวนเกษตรกรเขา้ร่วมจ าหน่ายสินคา้ใน
โครงการฯ โดยจะเปิดตลาดจริงใจ FARMERS’ MARKET โรบินสันสาขาสุรินทร์ในเดือนมีนาคม 2563 ซ่ึงตลาดดงักล่าว
เป็นตลาดสินคา้เกษตรอินทรียป์ลอดภยัและสินคา้แปรรูปอ่ืนๆ รูปแบบตลาดจะเนน้สินคา้ท่ีปลูกในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์และ
เป็นผูป้ระกอบการในจงัหวดั เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได ้เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายใหก้บัเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัสุรินทร์  โดยมีผูป้ระกอบการอาหารแปรรูป 20 ราย เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรขา้วอินทรีย ์5 ราย และ
เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรผกัและผลไมอิ้นทรีย ์28 ราย รวมทั้งส้ิน 53 ราย  

            ส าหรับ ตลาดจริงใจ FARMERS’ MARKET ของกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) ภายใต้
โครงการ “เซ็นทรัล ท า” (Central Tham) มีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมใหมี้การปลูกผกัเพื่อความปลอดภยักบัคนใน
ทอ้งถ่ิน ลดการส่งผกัไปขายในระยะทางไกล เป็นตลาดพืชผกั ผลไมค้รบวงจรปลอดภยั ปลอดสารพิษ มีแบรนดแ์ละ QR-
Code ของสินคา้ สามารถตรวจสอบรู้ถึงแหล่งผลิต มีจุดตรวจทดสอบพืชผกั สร้างความมัน่ใจใหผู้บ้ริโภค โดยจะเปิดโอกาส
ใหเ้กษตรกรและคนในทอ้งถ่ิน ไดน้ าสินคา้มาจ าหน่ายตามโซนสินคา้ท่ีเป็นพืชผกัผลไมส้ดท่ีปลูกในทอ้งถ่ิน รวมถึง
ขา้วสาร เคร่ืองจกัสาน เซรามิก กระถางตน้ไม ้และเกษตรอินทรีย ์และโซนอาหารพร้อมรับประทาน  ซ่ึงจะช่วยเกษตรกร
ทอ้งถ่ินในการพฒันาผลผลิตตั้งแต่ตน้จนถึงปลายน ้า เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนและสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีอยา่ง
ย ัง่ยนื  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกษตรจงัหวดัน่าน ร่วมมอบเกยีรตบิตัรชุมชนต้นแบบเกษตรอนิทรีย์ 

 
 
วนัท่ี 28 มกราคม 2563 ในท่ีประชุมหวัหนา้ส่วนราชการจงัหวดัน่าน ประจ าเดือนมกราคม 2563 ณ หอ้งประชุมพระเจา้สุริย
พงษผ์ริตเดช ศาลากลางจงัหวดัน่าน ท่านวรกิตติ ศรีทิพากร ผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน ไดใ้หเ้กียรติมอบใบประกาศเกียรติบตัร
แก่ชุมชนตน้แบบเกษตรอินทรีย ์ประจ าปี 2563 ในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน จ านวน 3 ชุมชน ซ่ึงเป็นการร่วมด าเนินงานของส่วน
ราชการสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจงัหวดัน่านเพื่อยกระดบัมาตรฐานสินคา้เกษตรในจงัหวดัน่านใหเ้ขา้สู่
มาตรฐานสินคา้เกษตรอินทรีย ์และในโอกาสน้ี นายเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดัน่าน ไดก้ล่าวรายงานตวัต่อท่ีประชุมหวัหนา้
ส่วนราชการจงัหวดัน่าน ในโอกาสปรับยา้ยมารับราชการต าแหน่งเกษตรจงัหวดัน่านคนใหม่. บุญยงค ์สดสอาด อุปนายก
สมาคมส่ือมวลชนจงัหวดัน่าน รายงาน 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 

วนัองัคารท่ี 28 มกราคม 2563 นางณฐัชาภคั เชียวการนา เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารทางดา้นการเกษตร เช่น 
การสร้างความเขา้ใจเร่ืองการหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตร สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้า การเตรียมรับมือกบัภยัแลง้ การจดังาน

วนัเก็บเกียวถัว่เหลืองฝึกสดแปลงใหญ่ เป็นตน้ ณ สถานีวิทย ุ934 อุทยัธานี เวลา 15.00-16.00 น 


