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  นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ปจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมาก ท้ังน้ีเปนผลจาก
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการขนสงสินคา (logistic)ท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทําใหผูคนออกจากบานหรือเดินทางนอยลงจึงเปนตัวเรงทําใหแนวโนมการตลาดออนไลนไดรับความนิยมอยางสูงและเติบโตแบบกาวกระโดด ผูบริโภค
สามารถสั่งซื้อสินคาโดยตองไมตองเดนิทางออกจากบาน เพียงแคใชแอพพลิเคช่ันบนเครื่องมือสื่อสารท่ีทันสมัย จายคาสินคาผานบัตรเครดติ หรือระบบ internet banking 
และรอรับสินคาซึ่งจัดสงใหถึงบานอยางรวดเร็วโดยบริษัทขนสง ดังน้ันเพ่ือใหสามารถเขาถึงกลุมผูบรโิภคเหลาน้ีได การจําหนายสินคาเกษตรจึงตองพัฒนาใหทันกับความ
ตองการของผูบริโภคดวยเชนเดียวกัน เกษตรกรทุกกลุมท้ังกลุมแปลงใหญ วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุมพัฒนาอาชีพตางๆ  จึงตองเรียนรูการผลติสินคา
คุณภาพไดมาตรฐาน การจัดหาบรรจภุณัฑท่ีเหมาะสมทําใหสินคายังคงคุณภาพดีจนถึงมือผูบริโภค รูจักเลือกใชระบบการขนสงท่ีเหมาะสม รวมท้ังพัฒนาและเลือกใชชอง
การจําหนายออนไลนผานสื่อโซเชียลของตนเอง เชน Facebook, Line, Instagram และ platform จําหนายสินคาแบบออนไลนตางๆ  
  ดานนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการพัฒนาเกษตรกรแบบ
บูรณาของหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ โดยยึดพ้ืนท่ีเปนหลัก (Area-based Approach) เนนการลดตนทุนการผลติ การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ
และพัฒนาใหไดมาตรฐาน การบรหิารจัดการ และการจดัการดานการตลาด คํานึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตามขอมูลแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri Map) หรือเปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถปรบัปรุงและพัฒนาได มีขนาดท่ีคุมคาตอการลงทุน สามารถใชปจจัยการผลิตรวมกันจากการรวมซื้อ
รวมขาย การใชเครื่องมือ/อุปกรณ/เครื่องจักรกลรวมกันไดอยางคุมคา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลติลดลง มีกระบวนการกลุมท่ีเขมแข็ง เชน กลุม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และงายตอการเขาถึงการสงเสริม สนับสนุนจากภาครัฐท้ัง
ดานองคความรู แหลงทุน ใหเกิดการพัฒนาท่ีเขมแข็งตอไปในอนาคต ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการผลิต รวมถึงปจจัยท่ีสําคญั
อยางยิ่งอีกประการหน่ึงคือ ความรวมมือรวมใจของเกษตรกรท่ีมารวมตัวกันเปนกลุมรวมกันผลติ มผีูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการพ้ืนท่ีในทุกกิจกรรม
ตลอดหวงโซอุปทาน 
  นอกจากน้ี กรมสงเสริมการเกษตรยังไดดําเนินการพัฒนาชองทางการตลาดหลายชองทางใหกับเกษตรกร ท้ังแบบ offline และ online 
ไดแก การจดัทําบันทึกความเขาใจรวมกับผูประกอบการโมเดิรนเทรดหลายแหง การจัดทําโครงการเพ่ือจัดสรรพ้ืนท่ีจําหนายสินคาใหกับเกษตรกรกับ
ตลาดคาสงสินคาขนาดใหญ การจดัทําโครงการความรวมมือในการพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาท่ีและเกษตรกรเขาสูระบบจําหนายสินคา
ออนไลนกับผูประกอบการแพลตฟอรมจําหนายสินคาออนไลน รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต “ตลาดเกษตรกรออนไลน.com” ท่ีเปนแหลงรวบรวมขอมลู
สินคาพรอมชองทางติดตอซื้อขายสินคาโดยตรงกับกลุมเกษตรกรผูผลิตสินคา ซึ่งผานการคัดสรรจากหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีท่ัวประเทศในรูปแบบ e-
catalog 
  ดานนายแจ็ค จาง ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ลาซาดา จํากัด (ประเทศไทย) กลาววา “ลาซาดามีความยินดเีปนอยางยิ่งท่ีไดรวมเปน
สวนหน่ึงในการสนับสนุนเกษตรกรไทยในการเพ่ิมชองทางจําหนายสินคาเกษตรบนตลาดออนไลน โดยมีแพลตฟอรมลาซาดาเปนตัวกลางเช่ือมตอ
เกษตรกรไทยกับผูบริโภคท่ัวประเทศ ท้ังน้ี ทางลาซาดาเองพรอมใหความรวมมือกับภาครัฐอยางเต็มท่ีในการสงเสริมสินคาเกษตรกรไทยใหเปนท่ีรูจัก 
เพ่ือนํามาซึ่งความสําเรจ็อยางยั่งยนืของเกษตรกรไทยบนตลาดออนไลน” 
  สําหรับผลการดําเนินงานแปลงใหญปจจุบัน มีดังน้ี (ขอมูล ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2563) 1) มีการรับรองแปลงใหญ จํานวน 6,868 แปลง 
เกษตรกร 408,194 ราย พ้ืนท่ี 6,615,298 ไร 2) มูลคาเพ่ิมในการผลิตสินคาแปลงใหญสะสม 4 ป (2559-2562) รวมมลูคาเพ่ิม 36,180.25 
ลานบาท โดยแบงเปน ลดตนทุน 16,888.76 ลานบาท และเพ่ิมผลผลิต 19,291.48 ลานบาท 3) การรับรองมาตรฐาน รวมท้ังสิ้น 157,832 ราย 
ไดแก  GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรีย 15,509 ราย RSPO 2,270 ราย อ่ืนๆ 8,791 ราย และ 4) การเช่ือมโยงการตลาดแปลงใหญ ไดแก 
ตลาดขอตกลงลวงหนา 876 แปลง ตลาดอ่ืนๆ 5,964 แปลง และตลาดออนไลน 304 แปลง 
  ท้ังน้ี ในวันท่ี 3 กันยายน 2563 ผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมสงเสรมิการเกษตรไดนําผูแทนเกษตรกรพรอมสินคาแปลงใหญเกรดพรเีมีย่ม ซึ่ง
มีศักยภาพในการพัฒนาตอยอดไปจําหนายผานแพลตฟอรมออนไลนได เขาพบผูบริหารของบริษัท Lazada ประเทศไทย และสื่อมวลชน จํานวน 5 
สํานัก เพ่ือประชาสัมพันธสินคาแปลงใหญและเปดโอกาสใหผูแทนเกษตรกรแปลงใหญไดพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูประกอบการและ
สื่อมวลชนในเรื่องพัฒนาการผลติสินคาเกษตรในอนาคต 
 



 

สํานักงานเกษตรจังหวดัลําปาง ใหการตอนรับและรวมติดตามการลงพ้ืนท่ีของคณะนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวดัเชียงใหม เยี่ยมชมการดาํเนินงานแปลงใหญสับปะรดตําบลบานสา 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

เกษตรลําปาง สรุปผลการดําเนินงานหมูบานเกษตรวิถีอินทรีย ในพ้ืนท่ีนํารอง 13 อําเภอ 



 



 

เกษตร จังหวัดอํานาจเจริญ  จดัเวทีเสวนา  การพัฒนาศักยภาพ วสิาหกิจชมุชน  เพ่ือความยัง่ยืน 



 
เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร!!สาธิตการใชเครื่องจักรกล ทดแทนแรงงาน 
กันยายน 11, 2563ขาวรอบกําแพงเพชร / ขาวสังคม / ขาวเดน 
เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร จัดงานวันสาธิตโครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตร ทดแทนแรงงานเกษตรและการ
รณรงคปองกันกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง 
นายองอาจ สังคหัตถากร ปลัดจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธานเปดงานงานวันสาธิตโครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกล
การเกษตร ทดแทนแรงงานเกษตรและการรณรงคปองกันกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง ท่ีวัดหัวชะโลกธรรมาราม หมู 15 ตําบล
วังไทร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร โดยมี  นายปรารถ คันธวัน เกษตรอําเภอคลองขลุง นายชัยยศ ตั้งนิยม สมาชิกสภา
จังหวัดกําแพงเพชร หวัหนาสวนราชการ/ผูนําองคกรปกครองทองถ่ิน/ผูนําชุมชน รวมเปนเกียรติ และมีเกษตรกรรวมงาน 350 คน 
นายสมยศ มโนวงศ เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร กลาววา จังหวัดกําแพงเพชร นับเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในดาน
การเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ 3 ชนิดหลัก คือ ขาว มันสําปะหลัง และออยโรงงาน สําหรับมันสําปะหลัง
จังหวัดกําแพงเพชรมีปริมาณการผลิต ปละกวา 2.7  ลานมากเปนอันดับ 2 ของประเทศรองจากนครราชสีมา ในการเพาะปลูก
มันสําปะหลังของเกษตรกร มีความจําเปนตองใชแรงงานในการเพาะปลูกตั้งแตการปลูก ดูแลรักษาจนถึงเก็บเก่ียว 
ในหวงเวลา 5  ปท่ีผานมาพบวา สถานการณขาดแคลนแรงงานดานเกษตรมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน ทําใหเกิดปญหาคาจาง
แรงงานมีราคาสูงสงผลใหตนทุนการผลิตสูงตามไปดวย ดังนั้นการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานคนนับเปนสิ่งจําเปน
ท้ังในปจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกันยังพบวามีการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลังในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกําแพงเพชร 
กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดอนุมัติงบประมาณใหจังหวัดกําแพงเพชร จัดงานวันสาธิตโครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกล
การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรและการรณรงคปองกันกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง โดยมีวัตถุประสงค คือ 
1.เพ่ือถายทอดความรู การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 
2.เพ่ือสาธิตการใชเครื่องจักรกลการเกษตรในการเพ่ิมผลผลิตมัน สําปะหลังและทดแทนแรงงานภาคเกษตร 
3.เพ่ือรณรงคปองกันกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง 
ในการจัดงานครั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของสวนราชการ การสาธิตการใชเครื่องจักรกลเกษตร การจัดแสดงเครื่องจักรกล
และอุปกรณเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังของภาคเอกชนใหเกษตรกรท่ีมารวมงานเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู 
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อยางที่หลายคนรูวา โคราชคือศูนยกลางดานการเกษตร ซ่ึงเปนรายไดหลัก
ของจังหวัด เปนอาชีพของคนสวนใหญ ทั้งรัฐบาล ราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และทองถิ่น ลวนใหความสําคัญกับการพัฒนาอาชพีเกษตรกร
อยางตอเนื่อง จากการใหสัมภาษณของ “นายกังสดาล สวัสด์ิชัย” เกษตร
จังหวัดนครราชสีมา ถึงบทบาทหนาที ่และทิศทางการพัฒนางานเกษตร
ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทีจ่ะจัดการกับปจจยัการผลิตตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาพัฒนาการ
เกษตรในทุกแขนง มาพบเกษตรจังหวัดทั้งที ไมลืมที่จะถามถึง “พืช
เศรษฐกิจ” ที่เปนรายไดหลักใหเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ดวยความ
ที่มีพื้นที่เยอะ และมีความหลากหลายดานเกษตร เกษตรจังหวัดไดใหขอมูล
และพูดคุยอยางเปนกันเองวา พืชเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา มี
หลากหลายชนิด ตัวแรกคือ “ขาวนาป” มีพื้นที่ปลูกประมาณ ๓.๕ ลานไร 
มีเกษตรกรกวา ๑๗๒,๐๐๐ ครัวเรือน โดยเปนสายพันธุหอมมะลิรอยละ 
๙๐ มีจุดเดนและเอกลักษณที่ปลูกในเขตทุงสัมฤทธิ์ จึงไดขนานนามวา 

“ขาวหอมมะลิ ทุงสัมฤทธิ”์ และที่สําคัญยังไดรับการขึ้นทะเบียนเปน “ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร” หรือ GI ถือวาสรางรายได ใหเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดนครราชสีมายาวนาน 
และที่ใครๆ ก็รูวาโคราชเปนเมืองหลวงของ “มันสําปะหลัง” มีพื้นที่ปลูกประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ไร มีเกษตรกรประมาณ ๗๐,๐๐๐ ครัวเรือน เก็บผลผลิตไดประมาณ ๓,๕๐๐-
๔,๐๐๐ ตันตอไร ในปจจุบันมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยาง “ระบบน้ําหยด” เขามาชวยสงเสริมเกษตรกร เพิ่มศักยภาพการผลิตและยังชวยประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน 
ประหยัดคาใชจาย และส่ิงที่สําคัญ ระบบน้ําหยด ยังชวยลดวัชพืชในมันสําปะหลังไดอีกวิธีหนึ่ง ถือวาไดรับความสนใจจากเกษตรกรในจังหวัดเปนอยางมาก 
• โรคที่แกไมหาย 
ปญหาหลักของเกษตรกรคือ “โรคใบดางมันสําปะหลัง” เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบเปนพาหะนําโรค สงผลใหใบดางและหงิก เสียรูปทรง และตนแคระแกร็น การแพร
ระบาดกระจายเปนวงกวาง ถงึ ๒๙ อําเภอ เกอืบ ๒๐,๐๐๐ ไร ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของพยายามเขามาชวยทาํลายทุกวิถีทาง ทั้งจายคาชดเชยในการทาํลายทิ้ง สงเสริมให
ปลูกพันธุทนทาน  แทนพันธุมันสําปะหลังพันธุ ๘๙ ที่เกิดโรคงาย รวมทั้งการชวยเหลือเกษตกรที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ เมื่อไมมีเอกสารสิทธิ์จึงยากตอการไดรับเงินคาชดเชยส่ิงที่เปนไป
ไดในการแกปญหา “โรคใบดาง” ตองอาศัยทีมนักวจิัยและผูเชี่ยวชาญ ในการคิดคนสายพันธุใหมทีแ่ข็งแรง ทนทาน และปลอดโรค คาดวาใชเวลาไมตํ่ากวา ๔-๕ ป แตถึงอยางนั้น
ก็ไมสามารถหยุดยั้งโรคนี้ไดดีซะทีเดียว จึงมีการสงเสริมและใหความรูกับเกษตรกร ในการหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหมหรือเรียกวา “พืชทางเลือก” เพื่อใหเกษตกรนั้นมีรายได
เพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนพื้นที่เพือ่เพิ่มรายไดใหมีลูทางการตลาด เราตองเปนกําลังใจใหทุกฝายในการแกปญหาฝาพนวกิฤตโรคใบดางมันสําปะหลังนี้ไปใหได 
สวน “ขาวโพดเล้ียงสัตว” มีพื้นที่ปลูกประมาณ ๒๔,๐๐๐ ไร มีเกษตรกร ๗๐๐ กวาครัวเรือน ปลูกมากในอําเภอปากชอง อําเภอวังน้ําเขียว และอําเภอดานขุนทด ปที่ผานมา
ประสบปญหาภัยแลง และ “หนอนกระทู” ที่สรางความเสียหายเปนวงกวาง แตปนี้ถือวาโชคดีมีฝนตกตอเนื่อง เปนพืชไรอยูในที่สูงไมตองการน้ํามาก แคเพยีงมีความชื้นในดินก็
สามารถเจริญเติบโตไดแลว บวกกับเกษตรกรมีองคความรูในการกําจัดและรับมอืกับปญหาไดอยางถูกวธิี สงผลใหปนี้ขาวโพดเล้ียงสัตว ไมไดประสบปญหามากนัก 
• พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม 
ในชวงที่ผานมาหลายคนอาจไมรูวา โคราชเปนอีกหนึ่งพื้นที ่ที่ปลูกไมผลไดเปนอยางดี ไดรับความสนใจอยางมากทั้งเกษตรกรหนาเกาและหนาใหม เรียกไดวาเปน “พืชเศรษฐกิจ
ทางเลือกใหม” ที่สามารถสรางรายไดและไมทิ้งพื้นที่ใหเสียเปลา เปนการปรับเปล่ียนเพื่อใหอยูรอด ในยุคที่ทกุคนตองเอาตัวรอดดวยตัวเองใหได 
“มะมวงน้ําดอกไม” “นอยหนาเพชรปากชอง” “แกวมังกร” และ “พุทรานมสด” ถือเปนไมผลที่โดดเดน ปลูกมากในอาํเภอเสิงสาง อําเภอวังน้ําเขียว และอาํเภอปากชอง เปนพืช
เศรษฐกิจที่เกษตรกรพัฒนาสายพันธุ แลวสามารถทํารายไดเปนอยางดี สวนใหญจัดสงไปยังตางประเทศ ดวยคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ไดรับมาตรฐานรับรอง ชวงวิกฤตโควิด-๑๙ ไม
สามารถสงไปยังตางประเทศได แกปญหาโดยการจาํหนายใหกับผูบริโภคในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง ปรากฏวาเปนที่ชื่นชอบเพราะสินคาที่นาํมาจาํหนาย เปนผลไมระดับพรีเมีย่ม เปนเกรด
สงออก และที่สําคัญราคาไมสูงมาก ถาถามวา “ผลไมคุณภาพระดับพรีเมี่ยม” หมายความวาอยางไร ก็ตองบอกวา เปนผลไมที่มีคุณภาพทั้งรสชาติและรูปลักษณที่ดีจนสามารถอัพ
ราคาซ้ือขายได การที่จะทาํใหผลไมเขาสูระดับพรีเมี่ยมไดนั้นตองดูแล บํารุงและปองกันโรคดวยเทคนิคพิเศษ โดยเฉพาะปองกันแมลงเขาไปเจาะทาํลาย โดยการใชถุงคารบอนหอ
ผล ทั้งยังเปนการรักษาสีผิวของผลไมใหเนียนสวยอยูตลอดเวลาดวย ขณะนี้พอคาชาวจีนเขามามีบทบาทในการเปนตัวกลางดานการขายมากขึ้น คําที่ใชเรียกคือ “ลงจีน” ซ่ึง
หมายถึง พอคาชาวจีนที่เขามาต้ังโรงคัดบรรจุผลไมดวยตัวเอง กลายเปนวาชาวตางชาติเขามามีบทบาทมากกวาคนไทย จนกอใหเกิดปญหาการสงออก เชนเดียวกับ “อินทผาลัม” 
ที่นิยมปลูกมากในอําเภอครบุรี และอาํเภอวังน้ําเขยีว ติดแคตองใชเทคนิคและตนทุนสูง ตนพันธุความสูง ๓๐ เซนติเมตร ราคาจะตกอยูที่ ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาท สายพันธุบาฮี 
เปนสายพันธุที่มีคุณภาพดี และเปนที่ตองการของตลาด บางปยอดขายสูงถึงกิโลกรัมละ ๖๐๐-๗๐๐ บาท แตเมื่อ ๑-๒ ปที่ผานมาราคาตกมาอยูที่กโิลกรัมละ ๔๐๐ บาท เพราะ
เกษตรกรหันมาปลูกกันมากขึ้น คาดวา ในอนาคตขางหนา ถามีการปลูกมากขึ้นกวานีอ้าจทาํใหลนตลาดได 
• ทุเรียนโคราช 
และที่ไมพูดถึงคงไมได ถือเปนราชาของผลไมและเปนพืชเศรษฐกิจใหมของเกษตรกรโคราช คือ “ทุเรียน” ปลูกมากในพื้นที่อําเภอครบุรี เสิงสาง วังน้ําเขยีว และปากชอง รวม
พื้นที่ปลูกแลวประมาณ ๕,๐๐๐ ไร ใหผลผลิตประมาณ ๓,๐๐๐ ไร เปนพันธุหมอนทอง ๙๐% อีก ๑๐% คือกานยาว เอกลักษณเฉพาะของทุเรียนโคราชมกีล่ินไมฉุน รสชาติดีไม
หวานแหลม เนื้อนุมละเอยีด และเม็ดเล็ก ซ่ึงในระยะ ๑-๒ ปที่ผานมา ผลผลิตดีเกินคาด ขายทั้งหนาสวนและออนไลน แตถึงกระนั้น ทุกสวนทุกลูกก็ถูกขาทุเรียนจับจองไว
หมดแลว นอยคร้ังที่จะขับรถไปหนาสวนแลวเลือกซ้ือไดเหมือนผลไมอื่นๆ ทั่วไป เปนไมผล ที่มีลูทางการตลาดที่ดี ตองยอมรับวา “ทุเรียนโคราช” เปนอีกหนึ่ง“พืชเศรษฐกิจ
ทางเลือกใหม” ที่เกษตรกร ในจังหวัดนครราชสีมาใหความสนใจอยางมาก 
• “KOS” เกษตรอินทรียแนวใหม 
สวนดานเกษตรอินทรีย มีการขบัเคล่ือนใหเปนรูปประธรรมมากขึ้นกวาเมื่อกอน จะมีการกอต้ังแบรนด วา “KOS” หรือ “Korat Organic Standard” ขับเคล่ือน “เกษตรอินทรีย 
5D วิถีคนโคราช” ประกอบดวย ๑.พันธุดีไมมีสารเคมีปนเปอน ๒.ดินดี เกษตรกรตองมีการปรับปรุงบํารุงดินดวยการใชปุยอินทรีย หรือน้ําหมักคุณภาพ ๓.น้ําดี ใชน้ําที่ปลอดภยั 
ไมมีสารพิษ หรือสารตะกั่ว ๔.การจัดการที่ดี ต้ังแตการเตรียมเมล็ดพันธุ การเตรียมพื้นที่ปลูก รวมไปถึงการเก็บเกีย่ว การดูแลรักษาใหทกุขั้นตอนเปนเกษตรอนิทรียทั้งหมด และ
สุดทาย ๕.คนดี เกษตรกรจะประสบความสําเร็จไดตองมีความซ่ือสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม โดยนํา “เกษตรอินทรีย 5D วิถีคนโคราช” เปนมาตรฐานกําหนด 
“KOS” ในการติดตามและประเมินผล ซ่ึงในระยะแรกเนนพืชผักที่เกษตรกรปลูกอยูแลว แตขาดโอกาสทีจ่ะไดรับการรับรอง โดย “KOS” นี้ จะเขาไปผลักดันและพัฒนาคุณภาพ
ใหเกษตรกรปลูกเกษตรอินทรียรอยเปอรเซ็นต เปนการรับรองคุณภาพและใหแบรนดแกเกษตรกร จนพัฒนาเขาสูหางราน จัดบธูเกษตรอินทรียสําหรับเกษตรกรชาวโคราช
โดยตรง จะเห็นไดวา พืชเศรษฐกิจมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต มีลักษณะเดนทางการคา ถาหนวยงานที่เกีย่วของเขามาดูแล พัฒนา และผลักดันใหพืชเศรษฐกิจสามารถสราง
รายไดใหเกษตรกรอยางตอเนื่อง ไมใชแคดานเกษตรเทานั้น แตยังสามารถเกิดธรุกิจอื่นตามมาอีกมากมาย ทั้งธุรกิจการคาเมล็ดพันธุ ธุรกจิคาขาย ทั้งปลีกและสง ธุรกิจขาย
อุปกรณการเกษตรปุย และสารเคมี และธุรกิจขนสง สงผลใหมีเงินหมุนเวียนมากมายในธุรกิจและภาคเกษตรนี ้หวังเปนอยางยิ่งวา เกษตรกรไทย จะไดรับการดูแลอยางทั่วถึงไม
ถูกเอารัดเอาเปรียบ มีชองทางในการพฒันาวงการเกษตร และที่สําคัญ สามารถเล้ียงชีพตนเองและครอบครัว ไดอยางยั่งยืน 



 



 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ รวมกับสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร กลุม
เกษตรแปลงใหญ และศูนยเรียนรูการเกษตร ในกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ จัดงานถนนสายเกษตรสูชุมชน เพ่ือบูรณาการ ใน
การสงเสริมพัฒนาการผลิต และการจัดผลผลิตสินคาเกษตรท่ีไดมาตรฐานครบวงจร พรอมแขงขันจัดกระเชาผักกินผักตานโควิด 
บรรยากาศเต็มไปดวยความคึกคัก 
 วันท่ี 9 กันยายน 2563 ท่ีบริเวณสํานักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ เปนประธานเปดงานถนนสาย
เกษตรสูชุมชน ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป 2563 โดยมีนายสนั่น พงษอักษร รองผวจ.กาฬสินธุ นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตร 
จ.กาฬสินธุ นายวุฒิพงศ เกษสัญชัย ผูอํานวยการ ธ.ก.ส.จ.กาฬสินธุ พรอมดวยสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เกษตร
อําเภอทุกอําเภอ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร เกษตรกรรุนใหม กลุมเกษตรแปลงใหญ และศูนยเรียนรูการเกษตร รวมงาน พรอมนํา
ผลผลิตทางการเกษตร มาจัดนิทรรศการและจําหนายเปนจํานวนมาก 
 ท้ังนี้ กอนเปดงาน ไดมีการจัดแขงขันการจัดกระเชาผัก “กินผักตานโควิด-19” โดยมีเกษตรกรรุนเกา รุนใหม จาก 18 อําเภอ นํา
ผลผลิตจากแปลงเกษตร เชน พืชผักสวนครัว ผลไม มาจัดลงในกระเชาใบใหญ ซ่ึงมีการตกแตงและจัดรูปแบบอยางสรางสรรค ประณีต
สวยงาม บรรยากาศเต็มไปดวยความคึกคัก 
 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ กลาววา ตามท่ีรัฐบาลไดสงเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย เพ่ือใหผูบริโภคไดรับสินคา
ท่ีมีความปลอดภัย ควบคูกับการขับเคลื่อนสงเสริมการเกษตรดวยศาสตรพระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยมาตรการ 3 สวนใน
การทําเกษตรอินทรียคือ ลด ละ เลิก การใชสารเคมี มุงเนนการใชเทคโนโลยี เครื่องจักรกลท่ีมีประสิทธิภาพ และการพัฒนานวัตกรรม
ดานการเกษตร ทดแทนการใชแรงงาน สารเคมี ท่ีจะสรางความเชื่อม่ันใหแกผูบริโภคอยางแทจริง 
 นายชัยธวัชกลาวอีกวา นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหเกษตรกรใชหลักการตลาดนําการผลิต เพ่ือแกไขปญหาสินคาเกษตรตกต่ํา ลนตลาด 
สอดคลองตามแผน Thailand 4.0 : Modern Agricultural Model ท่ีประกอบดวยเกษตรกรม่ังค่ัง ประเทศม่ันคงดานอาหาร และ
เกษตรกรรมยั่งยืน โดยคาดวาการจัดงานถนนสายเกษตรสูชุมชน ท่ีสํานักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ รวมกับสวนราชการสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร เกษตรกรรุนใหม กลุมเกษตรแปลงใหญ และศูนยเรียนรูการเกษตร ในกลุมจังหวัด
รอยแกนสารสินธุ จัดข้ึนในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอเกษตรกร ไดนําความรูไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมของตนเองในการเกษตรกรรม
ตอไป 
 ดานนายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตร จ.กาฬสินธุ กลาววา การจัดงานถนนสายเกษตรสูชุมชนในครั้งนี้ กําหนดจัดข้ึน 3 วันตั้งแตวันท่ี 
9-11 กันยายน 2563 กิจกรรมประกอบดวยการแสดงนิทรรศการ การจําหนายสินคาเกษตร การแขงขันการจัดกระเชาผัก “กินผัก
ตานโควิด-19” ซ่ึงบรรยากาศเต็มไปดวยความคึกคักเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังมีการสัมมนา “จากเกษตรกรสูผูประกอบการ….ITAP 
รวมขับเคลื่อนอยางไร” บรรยายพิเศษการพัฒนาทุเรียนคุณภาพดี “ทุเรียนไดโนเสารกาฬสินธุ..ท าอยางไรใหรุง” อีกดวย ท้ังนี้ เปน
กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป 2563 ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ เพ่ือแสดงผลงานดานการเกษตร แลกเปลี่ยนองค
ความรูระหวางเกษตรกร สถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน 
 นายธีระศักดิ์กลาวอีกวาการจัดงานครั้งนี้ ยังเปนการสรางกลไกประสานรวมกันแบบบูรณาการ ในการสงเสริมพัฒนาการผลิต และ
การจัดผลผลิตสินคาเกษตรท่ีไดมาตรฐานครบวงจร รวมท้ังเปนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ภายใตโครงการ
กาฬสินธุกรีนมารเก็ต : Kalasin Green Market มุงเนนการนํานวัตกรรม องคความรู จากเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จภายในกลุม
จังหวัดรอยแกนสารสินธุ เชน เครื่องสับทอนพันธุมันสําปะหลัง เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ การทดสอบสูตรน้ําหมักท่ีเหมาะสมกับพืช  
เปนตน 
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 สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ รวมกับสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร กลุมเกษตรแปลง
ใหญ และศูนยเรียนรูการเกษตร ในกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ จัดงานถนนสายเกษตรสูชุมชน เพ่ือบูรณาการ ในการสงเสริมพัฒนาการ
ผลิต และการจัดผลผลิตสินคาเกษตรท่ีไดมาตรฐานครบวงจร พรอมแขงขันจัดกระเชาผักกินผักตานโควิด บรรยากาศเต็มไปดวยความคึกคัก 
ท่ีบริเวณสํานักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ เปนประธานเปดงานถนนสายเกษตรสูชุมชน ภายใตแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2563 โดยมีนายสนั่น พงษอักษร รองผวจ.กาฬสินธุ นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตร จ.กาฬสินธุ นายวุฒิพงศ เกษสัญชัย 
ผูอํานวยการ ธ.ก.ส.จ.กาฬสินธุ พรอมดวยสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เกษตรอําเภอทุกอําเภอ ภาคเอกชน สถาบัน
เกษตรกร เกษตรกรรุนใหม กลุมเกษตรแปลงใหญ และศูนยเรียนรูการเกษตร รวมงาน พรอมนําผลผลิตทางการเกษตร มาจัดนิทรรศการและ
จําหนายเปนจํานวนมาก 
 ท้ังนี้ กอนเปดงาน ไดมีการจัดแขงขันการจัดกระเชาผัก “กินผักตานโควิด-19” โดยมีเกษตรกรรุนเกา รุนใหม จาก 18 อําเภอ นําผลผลิต
จากแปลงเกษตร เชน พืชผักสวนครัว ผลไม มาจัดลงในกระเชาใบใหญ ซ่ึงมีการตกแตงและจัดรูปแบบอยางสรางสรรค ประณีตสวยงาม 
บรรยากาศเต็มไปดวยความคึกคัก 
 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ กลาววา ตามท่ีรัฐบาลไดสงเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย เพ่ือใหผูบริโภคไดรับสินคาท่ีมี
ความปลอดภัย ควบคูกับการขับเคลื่อนสงเสริมการเกษตรดวยศาสตรพระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยมาตรการ 3 สวนในการทํา
เกษตรอินทรียคือ ลด ละ เลิก การใชสารเคมี มุงเนนการใชเทคโนโลยี เครื่องจักรกลท่ีมีประสิทธิภาพ และการพัฒนานวัตกรรมดาน
การเกษตร ทดแทนการใชแรงงาน สารเคมี ท่ีจะสรางความเชื่อม่ันใหแกผูบริโภคอยางแทจริง 
 นายชัยธวัชกลาวอีกวา นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหเกษตรกรใชหลกัการตลาดนําการผลิต เพ่ือแกไขปญหาสินคาเกษตรตกต่ํา ลนตลาด 
สอดคลองตามแผน Thailand 4.0 : Modern Agricultural Model ท่ีประกอบดวยเกษตรกรม่ังค่ัง ประเทศม่ันคงดานอาหาร และ
เกษตรกรรมยั่งยืน โดยคาดวาการจัดงานถนนสายเกษตรสูชุมชน ท่ีสํานักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ รวมกับสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร เกษตรกรรุนใหม กลุมเกษตรแปลงใหญ และศูนยเรียนรูการเกษตร ในกลุมจังหวัดรอยแกนสาร
สินธุ จัดข้ึนในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอเกษตรกร ไดนําความรูไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมของตนเองในการเกษตรกรรมตอไป 
 ดานนายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตร จ.กาฬสินธุ กลาววา การจัดงานถนนสายเกษตรสูชุมชนในครั้งนี้ กําหนดจัดข้ึน 3 วันตั้งแตวันท่ี 9-11 
กันยายน 2563 กิจกรรมประกอบดวยการแสดงนิทรรศการ การจําหนายสินคาเกษตร การแขงขันการจัดกระเชาผัก “กินผักตานโควิด-19” 
ซ่ึงบรรยากาศเต็มไปดวยความคึกคักเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังมีการสัมมนา “จากเกษตรกรสูผูประกอบการ….ITAP รวมขับเคลื่อนอยางไร” 
บรรยายพิเศษการพัฒนาทุเรียนคุณภาพดี “ทุเรียนไดโนเสารกาฬสินธุ..ท าอยางไรใหรุง” อีกดวย ท้ังนี้ เปนกิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2563 ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ เพ่ือแสดงผลงานดานการเกษตร แลกเปลี่ยนองคความรูระหวางเกษตรกร 
สถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน 
 นายธีระศักดิ์กลาวอีกวาการจัดงานครั้งนี้ ยังเปนการสรางกลไกประสานรวมกันแบบบูรณาการ ในการสงเสริมพัฒนาการผลิต และการจัด
ผลผลิตสินคาเกษตรท่ีไดมาตรฐานครบวงจร รวมท้ังเปนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ภายใตโครงการกาฬสินธุ
กรีนมารเก็ต : Kalasin Green Market มุงเนนการนํานวัตกรรม องคความรู จากเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จภายในกลุมจังหวัดรอยแกน
สารสินธุ เชน เครื่องสับทอนพันธุมันสําปะหลัง เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ การทดสอบสูตรน้ําหมักท่ีเหมาะสมกับพืช เปนตน 
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