สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจําวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
1. เปิดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร หนังสือพิมพ์มติชน
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจาก
ปัญหาราคาสินค้าเกษตร" ณ โรงแรมมิราเคิล คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆ นี้
2. ห้ามพลาดงานพฤกษาตะวันออก
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายสามารถ ชื่ นวงศา เกษตรจั งหวัด ชลบุรี เปิ ดเผยว่า การจัดงานพฤกษาตะวัน ออกครั้ งที่ 10
เป็นความร่วมมือร่วมใจของจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสมาคมไม้ดอกไม้ ประดับฯ
จัดงานพฤกษาตะวันออกในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถึง 31 ม.ค. ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดชลบุรี
3. โคราชส่งเสริมปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายกิตติ วัฒนกสิการ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แนะให้ชาวนาโคราช ที่อยู่ในพื้นทีป่ ระสบปัญหา
ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ําหันมาปลูกข้าวได้ แต่ต้องมีวิธีการจัดการน้ําให้อย่างเหมาะสม โดยแนะวิธีการปลูกข้าว
แบบเปียกสลับแห้ง เพื่อนําน้ํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. แจ้งลงทะเบียนวิสาหกิจ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายภัทรพงศ์ ฤกษ์ฉาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาการในตําแหน่งเกษตรจังหวัด
ปทุมธานี เปิดเผยว่า ขอแจ้งเรื่องการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนโดยให้สมาชิกต่อทะเบียนได้วันนี้ -30 ม.ค.
ที่ทําการสํานักงานเกษตรอําเภอที่จดทะเบียน
5. ‘เมืองสรวง’อบรมใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต หนังสือพิมพ์แนวหน้า
นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอําเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ยลด
ต้นทุนและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ม.2 บ้านเมืองสรวง ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.
ร้อยเอ็ด
6. ลงนามซื้อขายข้าวหอมสมุทรปราการ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ MOU การซื้อ-ขายข้าวสาร ข้าวหอมสมุทรปราการ พันธุ์ปทุมธานี 1 ในพื้นที่ดําเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และพื้นที่ปลูกข้าวเครือข่าย อําเภอบางบ่อ และบางเสาธง ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตําบลคลองสวนชั้น 3 อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

7. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่ได้นําสินค้าและพืชผลทางการ
เกษตรทุกชนิด รวมทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง มาจําหน่ายตรงต่อผู้บริโภคในราคาย่อมเยา ทาง สกต.ธ.ก.ส.เอง
จึงนําสินค้า ต่าง ๆ มาร่วมจําหน่ายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อ โดยตลาดแห่งนี้จะเปิดทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา
14.00 น.
8. สระบุรผี ลักดันสินค้าเกษตรสูต่ ลาดพรีเมี่ยม หนังสือพิมพ์มติชน
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจั งหวัดสระบุรี ดําเนินการ ส่ งเสริ ม และสนับสนุน ให้เกษตรกรใช้
เทคโนโลยีการผลิต พืชผักที่ถูกต้องและเหมาะสม (GAP) และพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกษตร พัฒนา
สินค้าเกษตรให้มีความแปลกใหม่ เพื่อให้ยกระดับสินค้าเกษตร ซึ่งสินค้าที่นํามาจัดจําหน่ายก็คือสินค้าของ
เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันที่ 26 มกราคม 2559
หัวข้อข่าว เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการ
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า
เกษตร" ณ โรงแรมมิราเคิล คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆ นี้
-ภาพข่าว

วันที่ 26 มกราคม 2559
หัวข้อข่าว ห้ามพลาดงานพฤกษาตะวันออก
เมื่อเร็วๆ นี้ นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การจัดงานพฤกษาตะวันออกครั้งที่
10 เป็นความร่วมมือร่วมใจของจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสมาคมไม้ดอกไม้ ประดับ
ฯ จัดงานพฤกษาตะวันออกในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถึง 31 ม.ค. ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดชลบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางทางด้านวิชาการและธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ ให้เกษตรกร เพื่อเป็น
เวทีกลางให้เกษตรกร ผูผ้ ลิต หรือผู้ปรับปรุงพันธุ์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เพื่อส่งเสริมการผลิตและ
ขยายตลาดไม้ดอกไม้ประดับให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่
สนใจอาชีพการเกษตร เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี
ส่วนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการ ได้แก่ ศิลปะการพับใบเตย การพับเหรียญ
ริบบิ้น การจัดดอกบัวในภาชนะ การขยายพันธุ์พืช และมีการจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตรอีกด้วย

วันที่ 26 มกราคม 2559
หัวข้อข่าว โคราชส่งเสริมปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
นายกิตติ วัฒนกสิการ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แนะให้ชาวนาโคราช ที่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ขาดแคลนน้ําหันมาปลูกข้าวได้ แต่ต้องมีวิธีการจัดการน้ําให้อย่างเหมาะสม โดยแนะวิธีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
เพื่อนําน้ํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่งวิธีนี้สามารถช่วยให้ชาวนาจากที่ต้องขังน้ําไว้ในนาตลอดการปลูก ต้องใช้น้ําถึง 1,200-1,300 ลบ.ม./ไร่/ฤดู
แต่วิธีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งนี้ สามารถประหยัดปริมาณน้ําลงจากเดิมร้อยละ 40 - 50
โดยขัน้ ตอนในการปลูกอันดับแรก คือการปรับพื้นที่ และเตรียมดิน ให้พื้นที่เสมอกัน เพื่อทําการตั้งท่อดูดน้ํา
ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 25 ซม. และทําการเจาะรูรอบ ๆ ท่อพีวีซี โดยเจาะให้เป็นแถว ประมาณ
4-5 แถว แต่ละรูห่างกัน 5 ซม.และทําการฝังลงไปใต้ดิน 20 ซม. ให้ปากท่อโผล่ขึ้นมาบนพื้นผิวดิน 5 ซม. จากนั้นเอา
ดินทั้งหมดที่อยู่ในท่อพีวีซีออก และหว่านพันธุ์ข้าวลงไป ระบายน้ําออกจากนาให้แห้ง เมื่อข้าวมีอายุครบ 10-12 วัน
ให้กําจัดวัชพืชออกจากนาข้าวให้หมด
เมื่อวัชพืชตายได้ 3 วันให้เพิ่มระดับน้ําในนาประมาณ 3 ซม. ขังนาน 3 วัน แล้วรักษาระดับน้ําให้ขังจนกระทั่ง
น้ําแห้ง หากพบวัชพืชให้รีบทําการกําจัดออกทันที สังเกตน้ําในนาว่าเริ่มแห้ง หรือดินเริ่มแตกระแหง ให้ปล่อยน้ําเข้านา
ประมาณ 3-5 ซม.จากนั้นขังไว้จนน้ําแห้ง และทําซ้ําแบบเดิม โดยสลับกันจนข้าวอายุประมาณ 45-50 วัน
เมื่อข้าวอายุ 40-45 วัน ระยะแตกกอ ให้เพิ่มน้ําเข้านา ปริมาณ 5 ซม. และขังน้ําไว้ 3 วัน จนข้าวอายุ 50-55
วัน อยู่ในระยะตั้งท้อง จากนั้น 7 วัน ให้เพิ่มระดับน้ําที่ปริมาณ 10 ซม.เพื่อเป็นการรักษาระดับน้ํา หลังจากที่ข้าวออก
ดอกแล้ว 20 วัน ให้ระบายน้ําออกจากแปลงให้แห้งเพื่อเร่งการสุกแก่ต้นข้าว
การปลูกข้าวแบบนี้เป็นวิธีที่สามารถช่วยให้ชาวนาสามารถปลูกข้าวได้ ทั้งนาปรังและนาปี และเป็นวิธีที่สามารถ
ลดต้นทุน แถมเพิ่มผลผลิต และใช้ระยะเวลาในการปลูกทีส่ ั้นลงกว่าเดิม ที่สําคัญประหยัดน้ําอีกด้วย

วันที่ 26 มกราคม 2559
หัวข้อข่าว ข่าวสั้นทั่วไทย: แจ้งลงทะเบียนวิสาหกิจ
เมื่อเร็วๆ นี้ นายภัทรพงศ์ ฤกษ์ฉาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาการในตําแหน่ง
เกษตรจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ขอแจ้งเรื่องการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนโดยให้สมาชิกต่อทะเบียนได้วันนี้
-30 ม.ค. ทีท่ าํ การสํานักงานเกษตรอําเภอที่จดทะเบียน โดยให้ยื่นแบบคําขอดําเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03)
และแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานพร้อมทั้งแสดงเอกสารสําคัญ ซึ่งประกอบด้วย 7 รายการ ดังนี้ 1.หนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2) 2.เอกสารสําคัญแสดงการดําเนินกิจการ (ท.ว.ช.3) 3.สําเนาบัตรประชาชน
ของผู้ยื่นแบบ 4.หนังสือมอบอํานาจ 5.บันทึกแจ้งความ (ในกรณี ท.ว.ช.2/ท.ว.ช.3 สูญหาย) 6.ข้อบังคับ หรือ
ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก 7.แผนประกอบการวิสาหกิจชุมชน หากมีขอ้ สงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ ทุกวันและเวลาราชการ

วันที่ 26 มกราคม 2559
หัวข้อข่าว ‘เมืองสรวง’อบรมใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต
นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอําเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ย
ลดต้นทุนและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ม.2 บ้านเมืองสรวง ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง
จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายจิรวัฒน์ มงคลอินทร์ ประธาน สด.ปช.เมืองสรวง นําคณะกรรมการจาก 5 ตําบล เข้าร่วม
คิดวิเคราะห์ แยกแยะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการดิน ปุ๋ย และการทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง การไถกลบตอซังข้าว
การหว่านพืชปุ๋ยสด การทําน้ําสกัดชีวภาพ การทําปุ๋ยสั่งตัด การตรวจวิเคราะห์ดิน ของเกษตรกรที่มีประสบการณ์
ด้านดินและปุ๋ย เช่นนายปัญญา ศรีตะวัน ปราชญ์เกษตร
พร้อมกันนี้ได้มีการสาธิตการทําน้ําสกัด ชีวภาพจากหน่อกล้วย การทําสารไล่แมลงจากหัวกลอย
หรือพืชสมุนไพร ซึ่งเกษตรกรสามารถทําได้เอง ใช้เอง ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ทั้งยังได้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์
อี ก ด้ว ย งานนี้ นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม การเกษตร มิ ตรแท้เ กษตรกร จากสํ านั ก งานเกษตรอํ า เภอเมื อ งสรวง
นางประไพรศรี สารจันทร์ นายยุทธพร ฝนทั่ง นายสมบัติ ใหม่คามิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ร่วมเป็นวิทยากร ด้วย

วันที่ 26 มกราคม 2559
หัวข้อข่าว ข่าวสั้น: ลงนามซื้อขายข้าวหอมสมุทรปราการ
เมื่อเร็วๆ นี้ ทีห่ ้องประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองสวนชั้น 3 อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นายพินิจ
หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือซื้อขาย "ข้าวหอม
สมุทรปราการ" พันธุ์ปทุมธานี 1 ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ โดยมีนายนําชัย พรหมมีชัยผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การซื้อ-ขายข้าวสาร ข้าวหอมสมุทรปราการ พันธุ์ปทุมธานี 1 ใน
พื้นที่ดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และพืน้ ที่ปลูกข้าวเครือข่าย อําเภอบางบ่อ และบางเสาธง

วันที่ 26 มกราคม 2559
หัวข้อข่าว ตลาดเกษตรจังหวัดกระบี่ อยู่บริเวณถนนศรีตรัง ติดโรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้จัด
ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่ได้นาํ สินค้าและพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด รวมทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง มา
จําหน่ายตรงต่อผู้บริโภคในราคาย่อมเยา ทาง สกต.ธ.ก.ส.เอง จึงนําสินค้า ต่าง ๆ มาร่วมจําหน่ายเพื่อเป็นทางเลือก
ให้กับผูซ้ ื้อ โดยตลาดแห่งนี้จะเปิดทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 14.00 น.

วันที่ 26 มกราคม 2559
หัวข้อข่าว สระบุรผี ลักดันสินค้าเกษตรสูต่ ลาดพรีเมี่ยม
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสระบุรี ได้ดําเนินการพัฒนาบริหารขีด
ความสามารถด้านการตลาดให้แก่ชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสินค้า
ให้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม โดยจังหวัดสระบุรีได้จัดตั้งจุดจําหน่ายสินค้าระดับพรีเมี่ยม เรียกว่า OTOP คอมเพล็กซ์
สระบุรี ตั้งอยู่ริมทางหลวงสายพุแค - หล่มสักกิโลเมตรที่ 1 ห่างจากสามแยก พุแคเพียง 1 กิโลเมตร ตําบลพุแค
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ดําเนินการโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค จดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
ไว้กับสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่
ใกล้เคียงจังหวัดสระบุรี ให้มแี หล่งระบายผลผลิตสินค้าทางการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนผลผลิตจาก
เกษตรกรให้มรี ายได้ที่มั่นคง และกลับมาพัฒนาผลผลิตทีจ่ ะออกมาจําหน่ายต่อไป สําหรับกิจกรรมของศูนย์ OTOP
คอมเพล็กซ์สระบุรี ก็จะประกอบไปด้วย ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ OTOP ของสมาชิกเครือข่าย OTOP เป็นสินค้าของ
เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีรวมไปถึงจังหวัด ข้างเคียง เพื่อขายส่งต่อไปยังแหล่ง
จําหน่ายต่างๆ โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า เป็นศูนย์แสดงสินค้า ทั้งสินค้าบรรจุเสร็จ และสินค้าอื่นๆ อาทิ กระหรี่ปั๊ป
คุ้กกี้ธัญญาพืช น้ําองุ่น สมุนไพร เสื้อผ้า เป็นต้น ทั้งยังเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเครื่องดื่มเพื่อใช้โรงผลิต
รวมทั้งการทํา บรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้มีการผลิตที่ได้มาตรฐานสูง รองรับการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ อีกทั้งยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเพื่อ เรียนรู้ด้านธุรกิจชุมชน เป็นแหล่งศึกษาดูงานและให้บริการที่เกี่ยวข้องใน
รูปแบบศูนย์บริการธุรกิจ
ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรีมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุม่ แม่บ้านเกษตร จํานวนกว่า 20 กลุ่ม ที่นําผลิตภัณฑ์สินค้า
ทางด้านการเกษตร ซึ่งมีทั้งทีย่ ังไม่ได้แปรรูปและแปรรูปแล้ว อาทิเช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกรตําบลนา
ยาว แปรรูปและส่งจําหน่าย ขนมทองม้วน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรพุคําจาน แปรรูปและส่งจําหน่ายกล้วย
กวน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่ายาง แปรรูปและส่งจําหน่ายน้ําพริก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้าน
เกษตรกรหนองสรวง แปรรูปและส่งจําหน่ายข้าวแต๋นน้ําแตงโม เป็นต้น โดยมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจ
แบบใหม่ มีการใช้บาร์โค้ดสินค้า เป็นต้น ในการนี้ จังหวัดสระบุรีได้มอบหมายให้สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
นําโดย นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ดําเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการ
ผลิต พืชผักที่ถกู ต้องและเหมาะสม (GAP) และพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีความ
แปลกใหม่ เพือ่ ให้ยกระดับสินค้าเกษตร ซึ่งสินค้าที่นํามาจัดจําหน่ายก็คือสินค้าของเกษตรกรและกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานเพื่อ
ตอบสนองต่อผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผ่านการรับรองในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การผลิตการเกษตร
ที่ดี (GAP) การแปรรูปที่ดี (GMP) สินค้า Q สินค้าที่ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ทั้งสินค้าในกลุ่ม
พืช ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งแม้ว่าราคาสินค้าจะสูงกว่าตลาดทั่วไปแต่ผู้บริโภคจะได้สินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมกลับไป
บริโภคอย่างแน่นอน

