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นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ปจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งนี้เปนผลจาก
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการขนสงสินคา (logistic)ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทําใหผูคนออกจากบานหรือเดินทางนอยลงจึงเปนตัวเรงทําใหแนวโนมการตลาดออนไลนไดรับความนิยมอยางสูงและเติบโตแบบกาวกระโดด ผูบริโภค
สามารถสั่งซื้อสินคาโดยตองไมตองเดินทางออกจากบาน เพียงแคใชแอพพลิเคชั่นบนเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย จายคาสินคาผานบัตรเครดิต หรือระบบ internet banking
และรอรับสินคาซึ่งจัดสงใหถึงบานอยางรวดเร็วโดยบริษัทขนสง ดังนั้นเพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคเหลานี้ได การจําหนายสินคาเกษตรจึงตองพัฒนาใหทันกับความ
ตองการของผูบริโภคดวยเชนเดียวกัน เกษตรกรทุกกลุมทั้งกลุมแปลงใหญ วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุมพัฒนาอาชีพตางๆ จึงตองเรียนรูการผลิตสินคา
คุณภาพไดมาตรฐาน การจัดหาบรรจุภณ
ั ฑที่เหมาะสมทําใหสินคายังคงคุณภาพดีจนถึงมือผูบริโภค รูจักเลือกใชระบบการขนสงที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาและเลือกใชชอง
การจําหนายออนไลนผานสื่อโซเชียลของตนเอง เชน Facebook, Line, Instagram และ platform จําหนายสินคาแบบออนไลนตางๆ
ดานนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการพัฒนาเกษตรกรแบบ
บูรณาของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ โดยยึดพื้นที่เปนหลัก (Area-based Approach) เนนการลดตนทุนการผลิต การเพิม่ ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ
และพัฒนาใหไดมาตรฐาน การบริหารจัดการ และการจัดการดานการตลาด คํานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ตามขอมูลแผนที่เกษตรเพือ่ การบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri Map) หรือเปนพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาได มีขนาดที่คุมคาตอการลงทุน สามารถใชปจจัยการผลิตรวมกันจากการรวมซื้อ
รวมขาย การใชเครื่องมือ/อุปกรณ/เครื่องจักรกลรวมกันไดอยางคุมคา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตลดลง มีกระบวนการกลุมทีเ่ ขมแข็ง เชน กลุม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และงายตอการเขาถึงการสงเสริม สนับสนุนจากภาครัฐทั้ง
ดานองคความรู แหลงทุน ใหเกิดการพัฒนาที่เขมแข็งตอไปในอนาคต ใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิต รวมถึงปจจัยที่สําคัญ
อยางยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความรวมมือรวมใจของเกษตรกรที่มารวมตัวกันเปนกลุม รวมกันผลิต มีผจู ัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการพืน้ ที่ในทุกกิจกรรม
ตลอดหวงโซอุปทาน
นอกจากนี้ กรมสงเสริมการเกษตรยังไดดําเนินการพัฒนาชองทางการตลาดหลายชองทางใหกับเกษตรกร ทั้งแบบ offline และ online
ไดแก การจัดทําบันทึกความเขาใจรวมกับผูประกอบการโมเดิรนเทรดหลายแหง การจัดทําโครงการเพือ่ จัดสรรพื้นที่จําหนายสินคาใหกับเกษตรกรกับ
ตลาดคาสงสินคาขนาดใหญ การจัดทําโครงการความรวมมือในการพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่และเกษตรกรเขาสูร ะบบจําหนายสินคา
ออนไลนกับผูประกอบการแพลตฟอรมจําหนายสินคาออนไลน รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต “ตลาดเกษตรกรออนไลน.com” ที่เปนแหลงรวบรวมขอมูล
สินคาพรอมชองทางติดตอซื้อขายสินคาโดยตรงกับกลุมเกษตรกรผูผ ลิตสินคา ซึ่งผานการคัดสรรจากหนวยงานในระดับพื้นที่ทั่วประเทศในรูปแบบ ecatalog
ดานนายแจ็ค จาง ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ลาซาดา จํากัด (ประเทศไทย) กลาววา “ลาซาดามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรวมเปน
สวนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทยในการเพิ่มชองทางจําหนายสินคาเกษตรบนตลาดออนไลน โดยมีแพลตฟอรมลาซาดาเปนตัวกลางเชื่อมตอ
เกษตรกรไทยกับผูบริโภคทั่วประเทศ ทั้งนี้ ทางลาซาดาเองพรอมใหความรวมมือกับภาครัฐอยางเต็มทีใ่ นการสงเสริมสินคาเกษตรกรไทยใหเปนที่รูจัก
เพื่อนํามาซึ่งความสําเร็จอยางยั่งยืนของเกษตรกรไทยบนตลาดออนไลน”
สําหรับผลการดําเนินงานแปลงใหญปจจุบัน มีดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 1) มีการรับรองแปลงใหญ จํานวน 6,868 แปลง
เกษตรกร 408,194 ราย พื้นที่ 6,615,298 ไร 2) มูลคาเพิ่มในการผลิตสินคาแปลงใหญสะสม 4 ป (2559-2562) รวมมูลคาเพิ่ม 36,180.25
ลานบาท โดยแบงเปน ลดตนทุน 16,888.76 ลานบาท และเพิ่มผลผลิต 19,291.48 ลานบาท 3) การรับรองมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 157,832 ราย
ไดแก GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรีย 15,509 ราย RSPO 2,270 ราย อื่นๆ 8,791 ราย และ 4) การเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ ไดแก
ตลาดขอตกลงลวงหนา 876 แปลง ตลาดอื่นๆ 5,964 แปลง และตลาดออนไลน 304 แปลง
ทั้งนี้ ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ผูบริหารและเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรไดนําผูแทนเกษตรกรพรอมสินคาแปลงใหญเกรดพรีเมีย่ ม ซึ่ง
มีศักยภาพในการพัฒนาตอยอดไปจําหนายผานแพลตฟอรมออนไลนได เขาพบผูบริหารของบริษัท Lazada ประเทศไทย และสื่อมวลชน จํานวน 5
สํานัก เพื่อประชาสัมพันธสินคาแปลงใหญและเปดโอกาสใหผูแทนเกษตรกรแปลงใหญไดพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูป ระกอบการและ
สื่อมวลชนในเรื่องพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรในอนาคต

สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง ใหการตอนรับและรวมติดตามการลงพื้นที่ของคณะนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม เยี่ยมชมการดําเนินงานแปลงใหญสบั ปะรดตําบลบานสา
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
เกษตรลําปาง สรุปผลการดําเนินงานหมูบา นเกษตรวิถีอินทรีย ในพื้นที่นํารอง 13 อําเภอ

เกษตร จังหวัดอํานาจเจริญ จัดเวทีเสวนา การพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน เพื่อความยัง่ ยืน

เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร!!สาธิตการใชเครื่องจักรกล ทดแทนแรงงาน
กันยายน 11, 2563ขาวรอบกําแพงเพชร / ขาวสังคม / ขาวเดน
เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร จัดงานวันสาธิตโครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตร ทดแทนแรงงานเกษตรและการ
รณรงคปองกันกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง
นายองอาจ สังคหัตถากร ปลัดจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธานเปดงานงานวันสาธิตโครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกล
การเกษตร ทดแทนแรงงานเกษตรและการรณรงคปองกันกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง ที่วัดหัวชะโลกธรรมาราม หมู 15 ตําบล
วังไทร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร โดยมี นายปรารถ คันธวัน เกษตรอําเภอคลองขลุง นายชัยยศ ตั้งนิยม สมาชิกสภา
จังหวัดกําแพงเพชร หัวหนาสวนราชการ/ผูนําองคกรปกครองทองถิ่น/ผูนําชุมชน รวมเปนเกียรติ และมีเกษตรกรรวมงาน 350 คน
นายสมยศ มโนวงศ เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร กลาววา จังหวัดกําแพงเพชร นับเปนจังหวัดที่มีศักยภาพเหมาะสมในดาน
การเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ 3 ชนิดหลัก คือ ขาว มันสําปะหลัง และออยโรงงาน สําหรับมันสําปะหลัง
จังหวัดกําแพงเพชรมีปริมาณการผลิต ปละกวา 2.7 ลานมากเปนอันดับ 2 ของประเทศรองจากนครราชสีมา ในการเพาะปลูก
มันสําปะหลังของเกษตรกร มีความจําเปนตองใชแรงงานในการเพาะปลูกตั้งแตการปลูก ดูแลรักษาจนถึงเก็บเกี่ยว
ในหวงเวลา 5 ปที่ผานมาพบวา สถานการณขาดแคลนแรงงานดานเกษตรมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น ทําใหเกิดปญหาคาจาง
แรงงานมีราคาสูงสงผลใหตนทุนการผลิตสูงตามไปดวย ดังนั้นการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานคนนับเปนสิ่งจําเปน
ทั้งในปจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกันยังพบวามีการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร
กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดอนุมัติงบประมาณใหจังหวัดกําแพงเพชร จัดงานวันสาธิตโครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกล
การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรและการรณรงคปองกันกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง โดยมีวัตถุประสงค คือ
1.เพื่อถายทอดความรู การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง
2.เพื่อสาธิตการใชเครื่องจักรกลการเกษตรในการเพิ่มผลผลิตมัน สําปะหลังและทดแทนแรงงานภาคเกษตร
3.เพื่อรณรงคปองกันกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง
ในการจัดงานครั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของสวนราชการ การสาธิตการใชเครื่องจักรกลเกษตร การจัดแสดงเครื่องจักรกล
และอุปกรณเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังของภาคเอกชนใหเกษตรกรที่มารวมงานเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู

อยางที่หลายคนรูวา โคราชคือศูนยกลางดานการเกษตร ซึ่งเปนรายไดหลัก
ของจังหวัด เปนอาชีพของคนสวนใหญ ทั้งรัฐบาล ราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และทองถิ่น ลวนใหความสําคัญกับการพัฒนาอาชีพเกษตรกร
อยางตอเนื่อง จากการใหสัมภาษณของ “นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย” เกษตร
จังหวัดนครราชสีมา ถึงบทบาทหนาที่ และทิศทางการพัฒนางานเกษตร
ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทีจ่ ะจัดการกับปจจัยการผลิตตางๆ 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 “สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร” หรือ GI ถือวาสรางรายได ใหเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดนครราชสีมายาวนาน
และที่ใครๆ ก็รูวาโคราชเปนเมืองหลวงของ “มันสําปะหลัง” มีพื้นที่ปลูกประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ไร มีเกษตรกรประมาณ ๗๐,๐๐๐ ครัวเรือน เก็บผลผลิตไดประมาณ ๓,๕๐๐๔,๐๐๐ ตันตอไร ในปจจุบันมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยาง “ระบบน้ําหยด” เขามาชวยสงเสริมเกษตรกร เพิ่มศักยภาพการผลิตและยังชวยประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน
ประหยัดคาใชจา ย และสิ่งที่สําคัญ ระบบน้ําหยด ยังชวยลดวัชพืชในมันสําปะหลังไดอีกวิธีหนึ่ง ถือวาไดรับความสนใจจากเกษตรกรในจังหวัดเปนอยางมาก
• โรคที่แกไมหาย
ปญหาหลักของเกษตรกรคือ “โรคใบดางมันสําปะหลัง” เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบเปนพาหะนําโรค สงผลใหใบดางและหงิก เสียรูปทรง และตนแคระแกร็น การแพร
ระบาดกระจายเปนวงกวาง ถึง ๒๙ อําเภอ เกือบ ๒๐,๐๐๐ ไร ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของพยายามเขามาชวยทําลายทุกวิถีทาง ทั้งจายคาชดเชยในการทําลายทิ้ง สงเสริมให
ปลูกพันธุทนทาน แทนพันธุมันสําปะหลังพันธุ ๘๙ ที่เกิดโรคงาย รวมทั้งการชวยเหลือเกษตกรที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ เมื่อไมมีเอกสารสิทธิ์จึงยากตอการไดรับเงินคาชดเชยสิ่งที่เปนไป
ไดในการแกปญหา “โรคใบดาง” ตองอาศัยทีมนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญ ในการคิดคนสายพันธุใหมทแี่ ข็งแรง ทนทาน และปลอดโรค คาดวาใชเวลาไมต่ํากวา ๔-๕ ป แตถึงอยางนั้น
ก็ไมสามารถหยุดยั้งโรคนี้ไดดีซะทีเดียว จึงมีการสงเสริมและใหความรูกับเกษตรกร ในการหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหมหรือเรียกวา “พืชทางเลือก” เพื่อใหเกษตกรนั้นมีรายได
เพิ่มขึ้น ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพือ่ เพิ่มรายไดใหมีลูทางการตลาด เราตองเปนกําลังใจใหทุกฝายในการแกปญหาฝาพนวิกฤตโรคใบดางมันสําปะหลังนี้ไปใหได
สวน “ขาวโพดเลี้ยงสัตว” มีพื้นที่ปลูกประมาณ ๒๔,๐๐๐ ไร มีเกษตรกร ๗๐๐ กวาครัวเรือน ปลูกมากในอําเภอปากชอง อําเภอวังน้ําเขียว และอําเภอดานขุนทด ปที่ผานมา
ประสบปญหาภัยแลง และ “หนอนกระทู” ที่สรางความเสียหายเปนวงกวาง แตปนี้ถือวาโชคดีมีฝนตกตอเนื่อง เปนพืชไรอยูในที่สูงไมตองการน้ํามาก แคเพียงมีความชื้นในดินก็
สามารถเจริญเติบโตไดแลว บวกกับเกษตรกรมีองคความรูในการกําจัดและรับมือกับปญหาไดอยางถูกวิธี สงผลใหปนี้ขาวโพดเลี้ยงสัตว ไมไดประสบปญหามากนัก
• พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม
ในชวงที่ผานมาหลายคนอาจไมรูวา โคราชเปนอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ปลูกไมผลไดเปนอยางดี ไดรับความสนใจอยางมากทั้งเกษตรกรหนาเกาและหนาใหม เรียกไดวา เปน “พืชเศรษฐกิจ
ทางเลือกใหม” ที่สามารถสรางรายไดและไมทิ้งพื้นที่ใหเสียเปลา เปนการปรับเปลี่ยนเพื่อใหอยูรอด ในยุคที่ทกุ คนตองเอาตัวรอดดวยตัวเองใหได
“มะมวงน้ําดอกไม” “นอยหนาเพชรปากชอง” “แกวมังกร” และ “พุทรานมสด” ถือเปนไมผลที่โดดเดน ปลูกมากในอําเภอเสิงสาง อําเภอวังน้ําเขียว และอําเภอปากชอง เปนพืช
เศรษฐกิจที่เกษตรกรพัฒนาสายพันธุ แลวสามารถทํารายไดเปนอยางดี สวนใหญจัดสงไปยังตางประเทศ ดวยคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ไดรับมาตรฐานรับรอง ชวงวิกฤตโควิด-๑๙ ไม
สามารถสงไปยังตางประเทศได แกปญ
 หาโดยการจําหนายใหกับผูบ ริโภคในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง ปรากฏวาเปนที่ชื่นชอบเพราะสินคาที่นาํ มาจําหนาย เปนผลไมระดับพรีเมีย่ ม เปนเกรด
สงออก และที่สาํ คัญราคาไมสูงมาก ถาถามวา “ผลไมคุณภาพระดับพรีเมี่ยม” หมายความวาอยางไร ก็ตองบอกวา เปนผลไมที่มีคุณภาพทั้งรสชาติและรูปลักษณที่ดีจนสามารถอัพ
ราคาซื้อขายได การที่จะทําใหผลไมเขาสูระดับพรีเมี่ยมไดนั้นตองดูแล บํารุงและปองกันโรคดวยเทคนิคพิเศษ โดยเฉพาะปองกันแมลงเขาไปเจาะทําลาย โดยการใชถุงคารบอนหอ
ผล ทั้งยังเปนการรักษาสีผิวของผลไมใหเนียนสวยอยูตลอดเวลาดวย ขณะนี้พอคาชาวจีนเขามามีบทบาทในการเปนตัวกลางดานการขายมากขึ้น คําที่ใชเรียกคือ “ลงจีน” ซึ่ง
หมายถึง พอคาชาวจีนที่เขามาตั้งโรงคัดบรรจุผลไมดวยตัวเอง กลายเปนวาชาวตางชาติเขามามีบทบาทมากกวาคนไทย จนกอใหเกิดปญหาการสงออก เชนเดียวกับ “อินทผาลัม”
ที่นิยมปลูกมากในอําเภอครบุรี และอําเภอวังน้ําเขียว ติดแคตองใชเทคนิคและตนทุนสูง ตนพันธุความสูง ๓๐ เซนติเมตร ราคาจะตกอยูที่ ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาท สายพันธุบ าฮี
เปนสายพันธุที่มีคุณภาพดี และเปนที่ตอ งการของตลาด บางปยอดขายสูงถึงกิโลกรัมละ ๖๐๐-๗๐๐ บาท แตเมื่อ ๑-๒ ปที่ผานมาราคาตกมาอยูที่กโิ ลกรัมละ ๔๐๐ บาท เพราะ
เกษตรกรหันมาปลูกกันมากขึ้น คาดวา ในอนาคตขางหนา ถามีการปลูกมากขึ้นกวานีอ้ าจทําใหลนตลาดได
• ทุเรียนโคราช
และที่ไมพูดถึงคงไมได ถือเปนราชาของผลไมและเปนพืชเศรษฐกิจใหมของเกษตรกรโคราช คือ “ทุเรียน” ปลูกมากในพื้นที่อําเภอครบุรี เสิงสาง วังน้ําเขียว และปากชอง รวม
พื้นที่ปลูกแลวประมาณ ๕,๐๐๐ ไร ใหผลผลิตประมาณ ๓,๐๐๐ ไร เปนพันธุห มอนทอง ๙๐% อีก ๑๐% คือกานยาว เอกลักษณเฉพาะของทุเรียนโคราชมีกลิ่นไมฉุน รสชาติดีไม
หวานแหลม เนื้อนุมละเอียด และเม็ดเล็ก ซึ่งในระยะ ๑-๒ ปที่ผานมา ผลผลิตดีเกินคาด ขายทั้งหนาสวนและออนไลน แตถึงกระนั้น ทุกสวนทุกลูกก็ถูกขาทุเรียนจับจองไว
หมดแลว นอยครั้งที่จะขับรถไปหนาสวนแลวเลือกซื้อไดเหมือนผลไมอื่นๆ ทั่วไป เปนไมผล ที่มีลูทางการตลาดที่ดี ตองยอมรับวา “ทุเรียนโคราช” เปนอีกหนึ่ง“พืชเศรษฐกิจ
ทางเลือกใหม” ที่เกษตรกร ในจังหวัดนครราชสีมาใหความสนใจอยางมาก
• “KOS” เกษตรอินทรียแนวใหม
สวนดานเกษตรอินทรีย มีการขับเคลื่อนใหเปนรูปประธรรมมากขึ้นกวาเมื่อกอน จะมีการกอตั้งแบรนด วา “KOS” หรือ “Korat Organic Standard” ขับเคลื่อน “เกษตรอินทรีย
5D วิถีคนโคราช” ประกอบดวย ๑.พันธุดีไมมีสารเคมีปนเปอน ๒.ดินดี เกษตรกรตองมีการปรับปรุงบํารุงดินดวยการใชปุยอินทรีย หรือน้ําหมักคุณภาพ ๓.น้ําดี ใชน้ําที่ปลอดภัย
ไมมีสารพิษ หรือสารตะกั่ว ๔.การจัดการที่ดี ตั้งแตการเตรียมเมล็ดพันธุ การเตรียมพื้นที่ปลูก รวมไปถึงการเก็บเกีย่ ว การดูแลรักษาใหทกุ ขั้นตอนเปนเกษตรอินทรียทั้งหมด และ
สุดทาย ๕.คนดี เกษตรกรจะประสบความสําเร็จไดตองมีความซื่อสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม โดยนํา “เกษตรอินทรีย 5D วิถีคนโคราช” เปนมาตรฐานกําหนด
“KOS” ในการติดตามและประเมินผล ซึ่งในระยะแรกเนนพืชผักที่เกษตรกรปลูกอยูแลว แตขาดโอกาสทีจ่ ะไดรับการรับรอง โดย “KOS” นี้ จะเขาไปผลักดันและพัฒนาคุณภาพ
ใหเกษตรกรปลูกเกษตรอินทรียรอยเปอรเซ็นต เปนการรับรองคุณภาพและใหแบรนดแกเกษตรกร จนพัฒนาเขาสูหา งราน จัดบูธเกษตรอินทรียสาํ หรับเกษตรกรชาวโคราช
โดยตรง จะเห็นไดวา พืชเศรษฐกิจมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต มีลกั ษณะเดนทางการคา ถาหนวยงานที่เกีย่ วของเขามาดูแล พัฒนา และผลักดันใหพืชเศรษฐกิจสามารถสราง
รายไดใหเกษตรกรอยางตอเนื่อง ไมใชแคดานเกษตรเทานั้น แตยังสามารถเกิดธุรกิจอื่นตามมาอีกมากมาย ทั้งธุรกิจการคาเมล็ดพันธุ ธุรกิจคาขาย ทั้งปลีกและสง ธุรกิจขาย
อุปกรณการเกษตรปุย และสารเคมี และธุรกิจขนสง สงผลใหมีเงินหมุนเวียนมากมายในธุรกิจและภาคเกษตรนี้ หวังเปนอยางยิ่งวา เกษตรกรไทย จะไดรับการดูแลอยางทั่วถึงไม
ถูกเอารัดเอาเปรียบ มีชองทางในการพัฒนาวงการเกษตร และที่สําคัญ สามารถเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว ไดอยางยั่งยืน

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ รวมกับสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร กลุม
เกษตรแปลงใหญ และศูนยเรียนรูการเกษตร ในกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ จัดงานถนนสายเกษตรสูชุมชน เพื่อบูรณาการ ใน
การสงเสริมพัฒนาการผลิต และการจัดผลผลิตสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐานครบวงจร พรอมแขงขันจัดกระเชาผักกินผักตานโควิด
บรรยากาศเต็มไปดวยความคึกคัก
วันที่ 9 กันยายน 2563 ที่บริเวณสํานักงานเกษตร 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
ทั้งนี้ กอนเปดงาน ไดมีการจัดแขงขันการจัดกระเชาผัก “กินผักตานโควิด-19” โดยมีเกษตรกรรุนเกา รุนใหม จาก 18 อําเภอ นํา
ผลผลิตจากแปลงเกษตร เชน พืชผักสวนครัว ผลไม มาจัดลงในกระเชาใบใหญ ซึ่งมีการตกแตงและจัดรูปแบบอยางสรางสรรค ประณีต
สวยงาม บรรยากาศเต็มไปดวยความคึกคัก
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ กลาววา ตามที่รัฐบาลไดสงเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย เพื่อใหผูบริโภคไดรับสินคา
ที่มีความปลอดภัย ควบคูกับการขับเคลื่อนสงเสริมการเกษตรดวยศาสตรพระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยมาตรการ 3 สวนใน
การทําเกษตรอินทรียคือ ลด ละ เลิก การใชสารเคมี มุงเนนการใชเทคโนโลยี เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนานวัตกรรม
ดานการเกษตร ทดแทนการใชแรงงาน สารเคมี ที่จะสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคอยางแทจริง
นายชัยธวัชกลาวอีกวา นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหเกษตรกรใชหลักการตลาดนําการผลิต เพื่อแกไขปญหาสินคาเกษตรตกต่ํา ลนตลาด
สอดคลองตามแผน Thailand 4.0 : Modern Agricultural Model ที่ประกอบดวยเกษตรกรมั่งคั่ง ประเทศมั่นคงดานอาหาร และ
เกษตรกรรมยั่งยืน โดยคาดวาการจัดงานถนนสายเกษตรสูชุมชน ที่สํานักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ รวมกับสวนราชการสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร เกษตรกรรุนใหม กลุมเกษตรแปลงใหญ และศูนยเรียนรูการเกษตร ในกลุมจังหวัด
รอยแกนสารสินธุ จัดขึ้นในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอเกษตรกร ไดนําความรูไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมของตนเองในการเกษตรกรรม
ตอไป
ดานนายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตร จ.กาฬสินธุ กลาววา การจัดงานถนนสายเกษตรสูชุมชนในครั้งนี้ กําหนดจัดขึ้น 3 วันตั้งแตวันที่
9-11 กันยายน 2563 กิจกรรมประกอบดวยการแสดงนิทรรศการ การจําหนายสินคาเกษตร การแขงขันการจัดกระเชาผัก “กินผัก
ตานโควิด-19” ซึ่งบรรยากาศเต็มไปดวยความคึกคักเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังมีการสัมมนา “จากเกษตรกรสูผูประกอบการ….ITAP
รวมขับเคลื่อนอยางไร” บรรยายพิเศษการพัฒนาทุเรียนคุณภาพดี “ทุเรียนไดโนเสารกาฬสินธุ..ท าอยางไรใหรุง” อีกดวย ทั้งนี้ เปน
กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป 2563 ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ เพื่อแสดงผลงานดานการเกษตร แลกเปลี่ยนองค
ความรูระหวางเกษตรกร สถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน
นายธีระศักดิ์กลาวอีกวาการจัดงานครั้งนี้ ยังเปนการสรางกลไกประสานรวมกันแบบบูรณาการ ในการสงเสริมพัฒนาการผลิต และ
การจัดผลผลิตสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐานครบวงจร รวมทั้งเปนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ภายใตโครงการ
กาฬสินธุกรีนมารเก็ต : Kalasin Green Market มุงเนนการนํานวัตกรรม องคความรู จากเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จภายในกลุม
จังหวัดรอยแกนสารสินธุ เชน เครื่องสับทอนพันธุมันสําปะหลัง เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ การทดสอบสูตรน้ําหมักที่เหมาะสมกับพืช
เปนตน

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ รวมกับสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร กลุมเกษตรแปลง
ใหญ และศูนยเรียนรูการเกษตร ในกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ จัดงานถนนสายเกษตรสูชุมชน เพื่อบูรณาการ ในการสงเสริมพัฒนาการ
ผลิต และการจัดผลผลิตสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐานครบวงจร พรอมแขงขันจัดกระเชาผักกินผักตานโควิด บรรยากาศเต็มไปดวยความคึกคัก
ที่บริเวณสํานักงานเกษตร 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
ทั้งนี้ กอนเปดงาน ไดมีการจัดแขงขันการจัดกระเชาผัก “กินผักตานโควิด-19” โดยมีเกษตรกรรุนเกา รุนใหม จาก 18 อําเภอ นําผลผลิต
จากแปลงเกษตร เชน พืชผักสวนครัว ผลไม มาจัดลงในกระเชาใบใหญ ซึ่งมีการตกแตงและจัดรูปแบบอยางสรางสรรค ประณีตสวยงาม
บรรยากาศเต็มไปดวยความคึกคัก
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ กลาววา ตามที่รัฐบาลไดสงเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย เพื่อใหผูบริโภคไดรับสินคาที่มี
ความปลอดภัย ควบคูกับการขับเคลื่อนสงเสริมการเกษตรดวยศาสตรพระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยมาตรการ 3 สวนในการทํา
เกษตรอินทรียคือ ลด ละ เลิก การใชสารเคมี มุงเนนการใชเทคโนโลยี เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนานวัตกรรมดาน
การเกษตร ทดแทนการใชแรงงาน สารเคมี ที่จะสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคอยางแทจริง
นายชัยธวัชกลาวอีกวา นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหเกษตรกรใชหลักการตลาดนําการผลิต เพื่อแกไขปญหาสินคาเกษตรตกต่ํา ลนตลาด
สอดคลองตามแผน Thailand 4.0 : Modern Agricultural Model ที่ประกอบดวยเกษตรกรมั่งคั่ง ประเทศมั่นคงดานอาหาร และ
เกษตรกรรมยั่งยืน โดยคาดวาการจัดงานถนนสายเกษตรสูชุมชน ทีส่ ํานักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ รวมกับสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร เกษตรกรรุนใหม กลุมเกษตรแปลงใหญ และศูนยเรียนรูการเกษตร ในกลุมจังหวัดรอยแกนสาร
สินธุ จัดขึ้นในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอเกษตรกร ไดนําความรูไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมของตนเองในการเกษตรกรรมตอไป
ดานนายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตร จ.กาฬสินธุ กลาววา การจัดงานถนนสายเกษตรสูชุมชนในครั้งนี้ กําหนดจัดขึ้น 3 วันตั้งแตวันที่ 9-11
กันยายน 2563 กิจกรรมประกอบดวยการแสดงนิทรรศการ การจําหนายสินคาเกษตร การแขงขันการจัดกระเชาผัก “กินผักตานโควิด-19”
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปดวยความคึกคักเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังมีการสัมมนา “จากเกษตรกรสูผูประกอบการ….ITAP รวมขับเคลื่อนอยางไร”
บรรยายพิเศษการพัฒนาทุเรียนคุณภาพดี “ทุเรียนไดโนเสารกาฬสินธุ..ท าอยางไรใหรุง” อีกดวย ทั้งนี้ เปนกิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2563 ของกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ เพื่อแสดงผลงานดานการเกษตร แลกเปลี่ยนองคความรูระหวางเกษตรกร
สถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน
นายธีระศักดิ์กลาวอีกวาการจัดงานครั้งนี้ ยังเปนการสรางกลไกประสานรวมกันแบบบูรณาการ ในการสงเสริมพัฒนาการผลิต และการจัด
ผลผลิตสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐานครบวงจร รวมทั้งเปนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ภายใตโครงการกาฬสินธุ
กรีนมารเก็ต : Kalasin Green Market มุงเนนการนํานวัตกรรม องคความรู จากเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จภายในกลุมจังหวัดรอยแกน
สารสินธุ เชน เครื่องสับทอนพันธุมันสําปะหลัง เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ การทดสอบสูตรน้ําหมักที่เหมาะสมกับพืช เปนตน

