
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 25-28 มกราคม 2563  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เพลี้ยจักจั่นมะม่วง 1. ช่วงมะม่วงออกดอก ระวัง “เพลี้ยจักจั่นมะม่วง” กรมส่งเสริม
การเกษตร แนะวิธีจัดการให้อยู่หมัด 

THAILANDPLUS 

หยุดเผา 2. เกษตรฯ วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่
เกษตรกรรม มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน 

ThaiPR.net 

3. ก.เกษตรฯ ขอมีส่วนร่วมช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ต้ัง
คณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการผาเศษชากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุ
ทางการเกษตร ในพ้ืนที่การเกษตรบูรณาการหน่วยงานในสังกัดแก้ปัญหา
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

RYT9 

4. เกษตรฯ วางแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาหารเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน 

RYT9 

5. เกษตรฯ ตั้งคณะทำงานหยุดเผามุ่งลดฝุ่นหมอกควัน แนวหน้า 

6. เกษตรฯ วางแนวป้องกัน ลดเผาในพื้นที่เกษตร แก้ฝุ่นพิษ สยามรัฐ 

7. เกษตรฯ วางแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาหารเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน 

www.parliament.go.th 

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
เผาในพื้นที่เกษตรกรรม มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

9. เกษตรฯตั้งคณะป้องกันฯเผาเศษซากจากพืช ลดปัญหาฝุ่น PM2.5 สยามรัฐ 

10. หยุดเผาพร้อมกันทั่วประเทศ…เกษตรฯเผย 4 แนวทาง มุ่งลดปัญหา
ฝุ่นหมอกควัน 

เกษตรก้าวไกล 

11. เกษตรฯ วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่
เกษตรกรรม มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน 

thailandpkus 

วันเกษตรภาคอีสาน
ประจำปี 2563 

12. ขอเชิญชวนชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวชมงาน วันเกษตร
ภาคอีสานประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญการจัดงาน "สืบสานงานพ่อ ต่อ
ยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ" 

สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

13. มข. ร่วมกับภาครัฐ เกษตรกร และประชาชน จัดพิธีเปิดงานวันเกษตร
ภาคอีสาน ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 30 

คมชัดลึก 

14. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธ
เกษตรกรรุ่นใหม่(Young Smart Farmers) ภาคอีสาน 

สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

งานมะขามหวาน 15. เพชรบูรณ์ประกวดสุดยอดมะขามหวาน ชิงถ้วยพระราชทาน"กรม
สมเด็จพระเทพฯ" 

สยามรัฐ 

วิสาหกิจชุมชน 16. กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมนายกฯ ลง
พ้ืนที่นราธิวาส 

Gimyong News 



17. สสก.3 ระยอง นำสื่อมวลชนชมความสำเร็จ“วิสาหกิจชุมชนแปลง
ใหญ่ขนุนตำบลหนองเหียง”ชูเป็นขนุน GI อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

ดินปุ๋ย 18. ภาพข่าว : สัมมนา  เดลินิวส ์

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เกษตรกรรุ่นใหม่ 19. เกษตรยุคให่ที่ก้าวทันโลกอย่างพอเพียง สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

ปลูกป่าวิถีพอเพียง 20. น่าน-เกษตรน่านเยี่ยมโครงการปลูกป่าวิถีพอเพียงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
บ้านเปียงก่อ 

www.timenews2017.net 

Field Day 21. เกษตรเลย จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เริ่มต้นฤดูกาลผลิต 
แก่เกษตรกร อำเภอด่านซ้าย 

สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

แปลงใหญ่กาแฟ 22. เกษตรน่าน พบปะกลุ่มแปลงใหญ่ กาแฟไทยลั๊วะขุนน่าน เน้นย้ำผลิต
กาแฟที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการขายทางตลาดออนไลน์ 

สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

23. เกษตรจังหวัดน่าน พบปะกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟไทยลั๊วะขุนน่าน ข่าวข้าราชการ 
โครงการเกษตรเพ่ือ

อาหารกลางวัน 
24. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย 
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 

คมชัด  
AEC TV 

พืชใช้น้ำน้อย 25. ชว่งหน้าแล้งนี้ เพราะเป็นพืชใช้น้ำน้อย จะช่วยเสริมรายได้ช่วงแล้ง 
อีกท้ัง เป็นการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน สามารถปลูกทดแทนข้าวนา
ปรังเพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ 

แพร่ข่าว 

หยุดเผา 26. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เดินหน้า
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกเกษตรกรยุคใหม่ร่วมใจหยุดเผา 

สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

27. เกษตรฯ วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่ 
เกษตรกรรม มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน 

เกษตรดอทคอม 

28. เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน Gimyong news 
ดอกดาวเรือง 29. เกษตรกรปลูกดอกดาวเรืองนครพนม ได้รับอานิสงส์จากเทศกาล

ตรุษจีน ยอดสั่งจองจนผลิตไม่ทัน 
สำนักข่าว 

กรมประชาสัมพันธ์ 
จิงจูฉ่าย 30. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ให้ความรู้แก่เกษตรกร เกี่ยวกับ

การปลูกต้นพันธ์จิงจูฉาย 
สำนักงานประชาสัมพันธ์ 

เขต3 เชียงใฟม่ 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 31. จ.นครพนมออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการ 

ประชาชนอำเภอนาทม 
77 ข่าวเด็ด 

32. จ.นครพนม จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนทีบริการให้ความรู้ด้านเกษตรครบ
วงจร พัฒนาองค์ความรู้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ 

Talknewsonline.com 

งานวันเกษตรภาค
อีสาน 

33. ขอเชิญผู้สนใจองค์ความรู้ด้านการเกษตร เยี่ยมชมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร จากกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มมอร์ภาคอีสาน 
ภายในงานวันเกษตรภาคอีสาน 

สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

ศัตรูพืช 34. ภาพข่าว : กำจัดศัตรูพืช ไทยรัฐ 
อบรมเกษตรกร 35. อบรมพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนที่ ไทยรัฐ 

ภัยแล้ง 36. แนะแนวทางรับมือแล้ง  ไทยรัฐ 



โครงการโรงเรียน
เกษตรกรผักตาม

พระราชดำริ 

37. โครงการโรงเรียนเกษตรกรผักตามพระราชดำริ  ช่วยกันแลพังงา 

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ 38. นครพนมออกหน่วยคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่  เดลินิวส์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ในระยะนี้เป็นช่วงที่มะม่วงเริ่มออกดอก กรมส่งเสรมิการเกษตร เตอืนให้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงเฝา้ระวังเพลี้ยจักจั่น ซึ่งระยะ
ที่ทำความเสียหายมากท่ีสุด คือ ระยะที่มะม่วงกำลังออกดอกโดยดดูน้ำเลีย้งจากช่อดอกทำให้แห้งและดอกร่วง ติดผลน้อย
หรือไมต่ิดเลย ระหว่างท่ีเพลี้ยจักจัน่ดูดกินน้ำเลี้ยงจะถ่ายมูลมีลักษณะเป็นน้ำหวานเหนียวๆ ตดิตามใบ ช่อดอก ผล และรอบๆ 
ทรงพุ่ม ทำให้ใบมะม่วงเปียก ต่อมาจะเกิดราดำปกคลุม ถ้าเกิดมรีาดำปกคลุมมาก มีผลต่อการสังเคราะห์แสงของมะม่วงได้ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร ขอแนะเกษตรกรชาวสวนมะม่วง โดยช่วงที่มะม่วงกำลังออกดอก ให้
หมั่นสำรวจสวนมะม่วงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาหล์ะครั้ง หากพบแมลงขนาดเล็กคลา้ยจักจั่น กระโดดไป-มา เวลาเดิน
เข้าใกล้ต้นมะม่วง หรือพบน้ำเหนยีวๆ คล้ายนำ้หวานตดิตามใบ ช่อดอก ผล และมรีาดำขึ้นปกคลุม สามารถจัดการเบื้องต้น 
โดยในระยะที่ดอกมะม่วงกำลังบาน การฉีดพ่นน้ำเปล่าในตอนเช้าจะช่วยให้การติดมะม่วงดีขึ้น และยงัช่วยลดปัญหาช่อดอก
และใบดำจากราดำด้วย ใช้กับดักแสงไฟดัก จับตัวเต็มวยัเพลี้ยจักจัน่มะม่วงที่บินมาเล่นไฟ เพื่อช่วยลดความความเสยีหาย 

นอกจากน้ี เกษตรกรควรตดัแต่งกิง่ทรงพุ่มต้นมะม่วง หลังจากการเก็บเกี่ยว ให้โปร่งอยู่เสมอ เพ่ือช่วยลดที่หลบซ่อนต่อการ
แพร่ขยายพันธุ์ของเพลี้ยจักจั่นมะม่วงได ้

 



 

สำหรับแผนงาน/โครงการเพื่อสนบัสนุนการป้องกันและแก้ไขปญัหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 ที่เสนอเขา้มามี 4 
โครงการ/แผนงาน ดังนี ้

          1. โครงการส่งเสรมิการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1) 
ถ่ายทอดความรู้แกเ่กษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย 2) สรา้งเครอืข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร จำนวน 210 แห่ง พ้ืนท่ี 42 จังหวัด 

          2. โครงการส่งเสรมิการไถกลบและการผลิตปุย๋อินทรีย์ เพือ่ป้องกันหมอกควันในพ้ืนท่ีเกษตรภาคเหนือ โดยกรม
พัฒนาท่ีดิน จำนวน 2 กิจกรรม คอื 1) การไถกลบตอซัง พ้ืนท่ีเป้าหมาย 70,000 ไร่ 2) การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 
3,650 ตัน 

          3. โครงการส่งเสรมิระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 45,000 ไร่ ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนตน้ ไม้ป่า ไม้หายากหรือไม้
ประจำถิ่น โดยสำนักงานการปฏริปูท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. 

          4. แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยปฏิบตัิการฝนหลวงและดดัแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่น
ของหมอกควันรวมทั้งเพิ่มความชุม่ชื้นให้กับพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งขณะนีไ้ด้มีจังหวัดรายงาน
สถานการณ์พื้นที่การเผา รวม 23 จังหวัด ไม่มสีถานการณ์ 43 จังหวัด 



          ด้านนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งถึงผลความกา้วหน้าการดำเนินงานของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ท่ีได้ดำเนินการ มีดังนี้ 1) จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีและเตรยีมความพร้อมในการ
ดำเนินงานโครงการส่งเสรมิการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ระหว่างวันท่ี 21 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่
ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหนา้ที่จากจังหวัดเป้าหมาย 42 จังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 
และศูนย์ปฏิบัติการ รวม 100 ราย 2) กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อจดัตั้งเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา รวม 226 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 108 ของเป้าหมาย (130 ตำบล + 96 ศพก.) 3) กรมส่งเสรมิการเกษตรได้มหีนังสือสั่งการไปยังทุกจังหวัด และทุก
หน่วยงานของกรมฯ ให้ควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกดิการเผาในพื้นที่การเกษตรอยา่งเคร่งครัด เร่งสร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนบัสนุนมาตรการต่างๆ กับหน่วยงานในพื้นท่ี พร้อม
ทั้งขับเคลื่อนผ่านเวทีระดับจังหวดั ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณร์ะดับจังหวัด (อ.พ.ก.) และ
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลือ่นงานนโยบายสำคัญและการแกไ้ขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : 
CoO) 4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อตา่งๆ ซึ่งได้มีการจัดงานรณรงค์ระดบัจังหวัดแล้ว 3 ครั้ง ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ น่าน และจังหวัด
เชียงราย และจังหวัดที่เหลือในกลุม่ภาคเหนือมีแผนการจัดงานรณรงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 5) กำหนดจัดงาน 
"Kick-Off รณรงค์หยดุการเผาในพื้นที่การเกษตร" ในวันท่ี 28 มกราคม 2563 ณ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

          สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสรมิการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เกษตรเพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและนำเสนอทางเลือกให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อลดการเผา ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน คืนชีวิตให้ดิน ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ท่ีเหลือท้ิงในแปลง
เพาะปลูก มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ทางเลือกท่ี 3 นำเศษวัสดุการเกษตร มาใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น นำมาอดั
ก้อน หรือนำมาทำอาหารหมักเลี้ยงโค ทางเลือกที่ 4 นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตเป็น
เชื้อเพลิงอัดแท่ง หรืออัดก้อน ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเหด็ หรือนำมาผลิตกระดาษ ทางเลือกที่ 6 คอื นำเศษใบไม้ เศษฟาง 
เศษหญ้า ท่ีแห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นพืช และทางเลือกที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวสัดเุพาะปลูก ขณะนี้อยู่
ระหวา่งการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 10,617 ราย คดิเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก.เกษตรฯ ขอมสี่วนร่วมช่วยลดปญัหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตั้งคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช 
และเศษวสัดุทางการเกษตร ในพ้ืนท่ีการเกษตร บรูณาการหน่วยงานในสังกัดแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปอ้งกันและเฝ้าระวังการ
เผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่การเกษตร ณ สำนักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม ว่า 
จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในหลายพื้นท่ีของประเทศ ท้ังที่เกิดจากธรรมชาติ ไอเสยี
รถยนต์ในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่น การประกอบโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษจากการทำการเกษตร และหมอกควันท่ี
เกิดจากการเผาเศษวากพืชหรือวัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ในพ้ืนท่ีการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไดต้ั้ง
คณะทำงานฯ ดังกล่าว เพื่อบูรณาการหน่วยงานในสังกัดอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำ
แผนป้องกันและเฝ้าระวังเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตร เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการ
ป้องกันต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแล การดำเนินงานการแก้ไขปญัหาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและรายงานผลการดำเนินการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 

ก.เกษตรฯ ขอมสี่วนร่วมช่วยลดปญัหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตั้งคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช 
และเศษวสัดุทางการเกษตร ในพ้ืนท่ีการเกษตร บรูณาการหน่วยงานในสังกัดแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

นายอนันต์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ด้จดัทำโครงการ/แผนงาน เพื่อสนบัสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
กาคเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน ได้แก่ 1) โครงการส่งเสรมิการหยุดเผาในพื้นที่
การเกษตร จำนวน 2 กิจกรรม คอื การถ่ายทอดความรู้แกเ่กษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย และการสร้างเครือข่าย
เกษตรกรปลอดการเผา เป้าหมาย 150 ตำบล และ 80 ศพก.ในพืน้ท่ี 42 จังหวัด จำนวน 226 แหง่ อีกท้ังยังได้จัดกิจกรรม
รณรงค์หยุดการเผา และไดม้ีการรณรงค์ไปแล้ว 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และจะดำเนินการกิจกรรมต่อเนื่องใน
จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ 2) โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลติปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกัน
มอกควันในพ้ืนท่ีเกษตรภาคเหนือ จำนวน2 กิจกรรม คือ การไถกลบตอซัง เป้าหมาย 70,000 ไร่ การผลิตปุ๋ยหมักสตูร
พระราชทาน 3,645 ตัน งบประมาณการดำเนินงาน 38.994 ล้านบาท 3)โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูป



ที่ดิน 45,000 ไร่ โดยส่งเสรมิการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายากหรือไม้ประจำถิ่น และ 4) แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า โดยปฏิบัติการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่นของหมอกควันและไฟป่า ซึ่งกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตรจะเปดิศูนย์ปฏิบัติการฯ ให้เร็วขึ้น โดยจะเปิดในวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ จำนวน 7 ศูนย ์

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณย์ังได้มอบหมายหน่วยงานในสังกดั คือ 1) ให้กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายเกษตร
จังหวัดบูรณาการแผนงานโครงการฯ ในพ้ืนท่ีการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประสานการ
ปฏิบัติการร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมอบหมายเกษตรอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานใน
สังกัด จัดชุดปฏบิัติการประจำพื้นที่ เพื่อออกตรวจ ป้องปราม ระงับ ยับยั้ง และแจ้งเหตุการณ์เผาในพื้นที่การเกษตร 2) ให้
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด รายงานผลการดำเนินการงานในพ้ืนท่ีให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท์ราบ 3) ให้กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสำนักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม อำนวยการ กำกับ 
ติดตาม ให้หน่วยงานในระดบัจังหวัดปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 4) ใหอ้ธิบดีและหัวหนา้สนับสนุนการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดที่อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดต่าง ๆ 5) ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณม์อบหมายผูต้รวจกระทรวงเกษตรฯ 
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และ 6) ให้สำนักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการดำเนินงาน
ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบต่อไป 

นอกจากน้ี ในท่ีประชุมไดม้ีมติให้จดัตั้งคณะทำงานชุดเล็ก จำนวน 3 คณะ ใน 3 สินคา้เกษตร คือ ข้าว ข้าวโพด และอ้อย เพื่อ
หาพืน้ท่ีเสี่ยงท่ียังมีการเผาและมีแนวโน้มที่จะมีการเผา และหามาตรการในการดำเนินในเรื่องดังกล่าว ท้ังในระยะสั้นและระยะ
ยาวต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นายอนันต ์สวุรรณรัตน ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลา่ววา่ จากการเกดิปัญหาฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ก หรอื PM 2.5 ในหลายพืน้ทีข่องประเทศ ทัง้ทีเ่กดิจากธรรมชาต ิไอเสยีจากรถยนตใ์น
เมอืงใหญ ่การประกอบโรงงานอตุสาหกรรม และหมอกควันทีเ่กดิจากการเผาเศษซากพชื/
วัชพชื และเศษวัสดทุางการเกษตรในพืน้ทีก่ารเกษตร พลเอก ประยทุธ ์จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตร ีไดม้ขีอ้สัง่การใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเรง่หาแนวทางป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาดังกลา่ว ประกอบกบั นายเฉลมิชยั ศรอีอ่น รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ไดม้ขีอ้หว่งใยเรือ่งน้ีเชน่เดยีวกนั จงึมอบหมายใหม้กีารแตง่ตัง้คณะท างานป้องกนัและ
เฝ้าระวังการเผาเศษซากพชืและวัชพชื และเศษวัสดทุางการเกษตรในพืน้ทีเ่กษตร โดยมี
หัวหนา้สว่นราชการในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะท างาน เพือ่จดัท าแผน
ป้องกนัและเฝ้าระวัง รวมทัง้เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการป้องกนัการเผา ตลอดจน
ก ากบั ดแูล การด าเนนิงานแกไ้ขปัญหา ตดิตามสถานการณ์ เพือ่มุง่ลดปัญหาฝุ่ นหมอกควัน และ
รายงานความกา้วหนา้ใหร้ัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 

 
ส าหรับแผนงาน/โครงการเพือ่สนับสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเผาในพืน้ทีเ่กษตรกรรม 
ปี 2563 ทีเ่สนอเขา้มาม ี4 โครงการ/แผนงาน ดังนี้ 

1. โครงการสง่เสรมิการหยดุเผาในพืน้ทีก่ารเกษตร ด าเนนิการโดยกรมสง่เสรมิการเกษตร 
จ านวน 2 กจิกรรม คอื 1) ถา่ยทอดความรูแ้กเ่กษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย 2) สรา้ง
เครอืขา่ยเกษตรกรปลอดการเผาเพือ่สรา้งกลไกการขับเคลือ่นการแกไ้ขปัญหาการเผาในพืน้ที่
การเกษตร จ านวน 210 แหง่ พืน้ที ่42 จังหวัด 

2. โครงการสง่เสรมิการไถกลบและการผลติปุ๋ ยอนิทรยี ์เพือ่ป้องกนัหมอกควันในพืน้ทีเ่กษตร
ภาคเหนือ โดยกรมพัฒนาทีด่นิ จ านวน 2 กจิกรรม คอื 1) การไถกลบตอซงั พืน้ทีเ่ป้าหมาย 
70,000 ไร ่2) การผลติปุ๋ ยหมักสตูรพระราชทาน 3,650 ตัน 

 
3. โครงการสง่เสรมิระบบวนเกษตรในเขตปฏริปูทีด่นิ 45,000 ไร ่สง่เสรมิการปลกูไมย้นืตน้ ไม ้
ป่า ไมห้ายากหรอืไมป้ระจ าถิน่ โดยส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม หรอื ส.ป.ก. 

4. แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ดว้ยปฏบิัตกิารฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศ
เพือ่ลดความหนาแน่นของหมอกควันรวมทัง้เพิม่ความชุม่ชืน้ใหก้บัพืน้ทีป่่าไม ้โดยกรมฝนหลวง
และการบนิเกษตร ซึง่ขณะน้ีไดม้จีังหวัดรายงานสถานการณ์พืน้ทีก่ารเผา รวม 23 จังหวัด ไมม่ี
สถานการณ์ 43 จังหวัด 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C


ดา้นนายอาชวช์ยัชาญ เลีย้งประยรู รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร แจง้ถงึผลความกา้วหนา้
การด าเนนิงานของกรมสง่เสรมิการเกษตร ทีไ่ดด้ าเนนิการ มดีังน้ี 1) จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิาร
เพือ่พัฒนาเจา้หนา้ทีแ่ละเตรยีมความพรอ้มในการด าเนนิงานโครงการสง่เสรมิการหยดุเผาใน
พืน้ทีก่ารเกษตร ระหวา่งวันที ่21 - 23 พฤศจกิายน 2562 ณ โรงแรมเชยีงใหมอ่อรค์ดิ จังหวัด
เชยีงใหม ่มเีจา้หนา้ทีจ่ากจังหวัดเป้าหมาย 42 จังหวัด ส านักงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร
ทีเ่กีย่วขอ้ง และศนูยป์ฏบิตักิาร รวม 100 ราย 2) ก าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายเพือ่จัดตัง้เครอืขา่ย
เกษตรปลอดการเผา รวม 226 แหง่ คดิเป็นรอ้ยละ 108 ของเป้าหมาย (130 ต าบล + 96 
ศพก.) 3) กรมสง่เสรมิการเกษตรไดม้หีนังสอืสัง่การไปยังทกุจังหวัด และทกุหน่วยงานของกรม
ฯ ใหค้วบคมุ ก ากบัดแูล และเขม้งวดไมใ่หเ้กดิการเผาในพืน้ทีก่ารเกษตรอยา่งเครง่ครัด เรง่
สรา้งการรับรูใ้หเ้กษตรกรตระหนักถงึผลกระทบจากการเผา รวมทัง้ใหค้วามรว่มมอืและสนับสนุน
มาตรการตา่งๆ กบัหน่วยงานในพืน้ที ่พรอ้มทัง้ขับเคลือ่นผา่นเวทรีะดับจังหวัด ไดแ้ก ่
คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจงัหวัด (อ.พ.ก.) และคณะกรรมการ
อ านวยการขับเคลือ่นงานนโยบายส าคัญและการแกไ้ขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of 
Operation : CoO) 4) ประชาสมัพันธผ์า่นสือ่ตา่งๆ ซึง่ไดม้กีารจัดงานรณรงคร์ะดับจังหวัดแลว้ 
3 ครัง้ ทีจ่ังหวัดเชยีงใหม ่น่าน และจังหวัดเชยีงราย และจังหวัดทีเ่หลอืในกลุม่ภาคเหนือมี
แผนการจัดงานรณรงคใ์นชว่งเดอืนกมุภาพันธ ์2563 5) ก าหนดจัดงาน "Kick-Off รณรงคห์ยดุ
การเผาในพืน้ทีก่ารเกษตร" ในวันที ่28 มกราคม 2563 ณ อ าเภอนครชยัศร ีจังหวัดนครปฐม 

 
ส าหรับวัตถปุระสงคข์องโครงการสง่เสรมิการหยดุเผาในพืน้ทีก่ารเกษตร ตอ้งการสง่เสรมิการมี
สว่นรว่มของชมุชนเกษตรเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเผาในพืน้ทีก่ารเกษตร ดว้ยการ
ถา่ยทอดความรูแ้กเ่กษตรกรและน าเสนอทางเลอืกใหเ้กษตรกรปรับเปลีย่นวธิกีารเพือ่ลดการเผา 
ไดแ้ก ่ทางเลอืกที ่1 การไถกลบตอซงัฟางขา้ว ใบออ้ย หรอืเศษซากพชื เพือ่เพิม่ความอดุม
สมบรูณ์ของดนิ คนืชวีติใหด้นิ ทางเลอืกที ่2 น าเศษตอซงัฟางขา้ว หรอืเศษวัสดกุารเกษตรอืน่ๆ 
ทีเ่หลอืทิง้ในแปลงเพาะปลกู มาท าปุ๋ ยอนิทรยี ์ปุ๋ ยหมัก เพือ่ใชท้ดแทนปุ๋ ยเคม ีทางเลอืกที ่3 
น าเศษวัสดกุารเกษตร มาใชเ้ลีย้งสตัว ์เชน่ น ามาอัดกอ้น หรอืน ามาท าอาหารหมักเลีย้งโค 
ทางเลอืกที ่4 น ามาใชป้ระโยชนท์างดา้นพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน เชน่ ผลติเป็นเชือ้เพลงิ
อัดแทง่ หรอือัดกอ้น ทางเลอืกที ่5 น ามาเพาะเห็ด หรอืน ามาผลติกระดาษ ทางเลอืกที ่6 คอื 
น าเศษใบไม ้เศษฟาง เศษหญา้ ทีแ่หง้มาคลมุบรเิวณโคนตน้พชื และทางเลอืกที ่7 น าเปลอืก
ซงัขา้วโพดหรอืฟางมาท าวัสดเุพาะปลกู ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการถ่ายทอดความรูแ้กเ่กษตรกร 
จ านวน 10,617 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 63 ของเป้าหมาย 
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สำหรับแผนงาน/โครงการสนับสนนุป้องกันแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 ที่เสนอเข้ามามี 4 โครงการ/
แผนงานดังนี้  1.โครงการส่งเสรมิการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 2 กิจกรรมคือ ถ่ายทอดความรู้
แก่เกษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการเผาใน
พื้นที่การเกษตร 210 แห่ง พ้ืนท่ี 42 จังหวัด 2.โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุย๋อินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกควันใน
พื้นที่เกษตรภาคเหนือ โดยกรมพฒันาที่ดิน 2 กิจกรรม คือ การไถกลบตอซัง พ้ืนท่ีเป้าหมาย 70,000 ไร่ การผลติปุ๋ยหมัก
สูตรพระราชทาน 3,650 ตัน  3.โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรปูท่ีดิน 45,000 ไร่ ส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า 
ไม้หายากหรือไม้ประจำถิ่น โดยสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. และ4.แผนบรรเทาปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า ด้วยปฏิบตัิการฝนหลวง ซึ่งมีจังหวัดรายงานสถานการณพ์ื้นที่การเผา รวม 23 จังหวัด ไมม่ีสถานการณ์ 43 จังหวัด 

ด้านนายอาชว์ชัยชาญ เลีย้งประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมหยุดเผาใน
พื้นที่เกษตร ต้องส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอด
ความรู้ เสนอทางเลือกให้ปรับเปลีย่นวิธีเพื่อลดเผา ได้แก่  ทางเลือกที่ 1 ไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นที่เหลือทิ้งในแปลงเพาะปลูก มา
ทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมัก ใช้แทนปุ๋ยเคมี ทางเลือกที่ 3 นำเศษวสัดุการเกษตรมาใช้เลี้ยงสตัว์ ทางเลือกที่ 4 นำมาใช้ประโยชน์
ด้านพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเห็ด หรอืนำมาผลิตกระดาษ ทางเลือกที่ 6 คือ นำเศษใบไม้ เศษ
ฟาง เศษหญ้าคลมุโคนต้นพืช และทางเลือกที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูก ขณะนี้อยูร่ะหว่างถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร 10,617 ราย คิดเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมาย 

 

 

 



 

เกษตรฯ วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน 

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลา่วว่า จากการเกดิปญัหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
หรือ PM 2.5 ในหลายพื้นท่ีของประเทศ ท้ังที่เกิดจากธรรมชาติ ไอเสียจากรถยนต์ในเมืองใหญ่ การประกอบโรงงาน
อุตสาหกรรม และหมอกควันท่ีเกดิจากการเผาเศษซากพืช/วัชพืช และเศษวสัดุทางการเกษตรในพื้นทีก่ารเกษตร พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องเร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ประกอบกับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม้ีข้อห่วงใยเรื่องนี้เช่นเดียวกัน จึงมอบหมาย
ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชและวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร โดย
มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนป้องกันและเฝ้าระวัง รวมทั้ง
เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการป้องกันการเผา ตลอดจนกำกับ ดูแล การดำเนินงานแก้ไขปญัหา ติดตามสถานการณ์ 
เพื่อมุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน และรายงานความก้าวหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 

สำหรับแผนงาน/โครงการเพื่อสนบัสนุนการป้องกันและแก้ไขปญัหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 ที่เสนอเขา้มามี 4 
โครงการ/แผนงาน ดังนี ้

1.โครงการส่งเสรมิการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 กจิกรรม คือ 1)ถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย 2)สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร จำนวน 210 แห่ง พื้นที่ 42 จังหวัด 

2.โครงการส่งเสรมิการไถกลบและการผลิตปุย๋อินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกควันในพ้ืนท่ีเกษตรภาคเหนอื โดยกรมพัฒนาท่ีดิน 
จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1)การไถกลบตอซัง พ้ืนท่ีเป้าหมาย 70,000 ไร่ 2)การผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน 3,650 ตัน 

3.โครงการส่งเสรมิระบบวนเกษตรในเขตปฏริูปที่ดิน 45,000 ไร่ ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายากหรือไม้ประจำถิ่น 
โดยสำนักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. 



4.แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยปฏิบตัิการฝนหลวงและดดัแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่นของหมอก
ควันรวมทั้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งขณะนีไ้ด้มจีังหวัดรายงานสถานการณ์
พื้นที่การเผา รวม 23 จังหวัด ไมม่ีสถานการณ์ 43 จังหวัด 

ด้านนายอาชว์ชัยชาญ เลีย้งประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งถึงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ได้ดำเนินการ มีดังนี ้

1.จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีและเตรียมความพรอ้มในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นที่
การเกษตร ระหว่างวันท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ มเีจ้าหน้าท่ีจากจังหวัด
เป้าหมาย 42 จังหวัด สำนักงานสง่เสริมและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ปฏิบัติการ รวม 100 ราย 

2.กำหนดพื้นที่เปา้หมายเพื่อจัดตัง้เครือข่ายเกษตรปลอดการเผา รวม 226 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 108 ของเป้าหมาย (130 
ตำบล + 96 ศพก.) 

3.กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือสั่งการไปยังทุกจังหวัด และทุกหน่วยงานของกรมฯ ให้ควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวด
ไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด เร่งสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา รวมทั้งให้
ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการต่างๆ กับหน่วยงานในพื้นที่ พรอ้มท้ังขบัเคลื่อนผ่านเวทีระดับจังหวัด ได้แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) และคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบาย
สำคัญและการแก้ไขปญัหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) 

4.ประชาสัมพันธผ์่านสื่อตา่งๆ ซึ่งได้มีการจัดงานรณรงค์ระดับจังหวดัแล้ว 3 ครั้ง ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ น่าน และจังหวัดเชียงราย 
และจังหวัดที่เหลือในกลุม่ภาคเหนอืมีแผนการจดังานรณรงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

5.กำหนดจัดงาน “Kick-Off รณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร” ในวันท่ี 28 มกราคม 2563 ณ อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

สำหรับวตัถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและนำเสนอทางเลือกให้เกษตรกร
ปรับเปลีย่นวิธีการเพื่อลดการเผา ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน คืนชีวิตให้ดิน ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่เหลือท้ิงในแปลงเพาะปลูก 
มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคม ี

ทางเลือกที่ 3 นำเศษวัสดุการเกษตร มาใช้เลีย้งสัตว์ เช่น นำมาอดักอ้น หรือนำมาทำอาหารหมักเลี้ยงโค ทางเลือกที่ 4 
นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตเป็นเช้ือเพลิงอัดแท่ง หรืออัดก้อน ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะ
เห็ด หรือนำมาผลิตกระดาษ ทางเลือกที่ 6 คือ นำเศษใบไม้ เศษฟาง เศษหญ้า ท่ีแห้งมาคลมุบริเวณโคนต้นพืช และทางเลือก
ที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูก ขณะนี้อยู่ระหว่างการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 10,617 
ราย คิดเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมาย 



 
 
สำหรับแผนงาน/โครงการเพื่อสนบัสนุนการป้องกันและแก้ไขปญัหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 ที ่
เสนอเข้ามามี 4 โครงการ/แผนงาน ดังนี้ 
1. โครงการส่งเสรมิการหยดุเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ดำเนินการโดยกรมส่งเสรมิการเกษตร จำนวน 2 กิจกรรม 
คือ 1) ถ่ายทอดความรู้แกเ่กษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย 2) สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้าง 
กลไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาการเผาในพื้นที่การเกษตร จำนวน 210 แห่ง พ้ืนท่ี 42 จังหวัด 
2. โครงการส่งเสรมิการไถกลบและการผลิตปุย๋อินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกควันในพ้ืนท่ีเกษตรภาคเหนอื โดยกรม 
พัฒนาท่ีดิน จำนวน 2 กิจกรรม คอื 1) การไถกลบตอซัง พ้ืนท่ีเป้าหมาย 70,000 ไร่ 2) การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระ 
ราชทาน 3,650 ตัน 
3. โครงการส่งเสรมิระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 45,000 ไร ่ส่งเสรมิการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายากหรือ 
ไม้ประจำถิ่น โดยสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. 
4. แผนบรรเทาปญัหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยปฏิบตัิการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่น 
ของหมอกควันรวมทั้งเพิ่มความชุม่ชื้นให้กับพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งขณะนีไ้ด้มีจังหวัด 
รายงานสถานการณ์พื้นที่การเผา รวม 23 จังหวัด ไม่มีสถานการณ์ 43 จังหวัด 
ด้านนายอาชว์ชัยชาญ เลีย้งประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งถึงผลความก้าวหน้าการดำเนิน 
งานของกรมส่งเสริมการเกษตร ท่ีได้ดำเนินการ มดีังนี้ 
 
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาเจ้าหน้าท่ีและเตรียมความพรอ้มในการดำเนินงานโครงการส่งเสริม 
การหยุดเผาในพื้นทีก่ารเกษตร ระหว่างวันท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัด 
เชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเป้าหมาย 42 จังหวัด สำนักงานสง่เสริมและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 
และศูนย์ปฏิบัติการ รวม 100 ราย 
2) กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อจดัตัง้เครือข่ายเกษตรปลอดการเผา รวม 226 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 108 ของ 
เป้าหมาย (130 ตำบล + 96 ศพก.) 
3) กรมส่งเสริมการเกษตรไดม้ีหนงัสือสั่งการไปยังทุกจังหวัด และทกุหน่วยงานของกรมฯ ให้ควบคุม กำกับ 
ดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกดิการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด เร่งสรา้งการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนัก 
ถึงผลกระทบจากการเผา รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการต่างๆ กับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อม 



ทั้งขับเคลื่อนผ่านเวทีระดับจังหวดั ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณร์ะดับจังหวัด (อ.พ.ก.) 
และคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคญัและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด 
(Chief of Operation : CoO) 
4) ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ซึง่ได้มีการจัดงานรณรงคร์ะดับจังหวัดแล้ว 3 ครั้ง ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ น่าน 
และจังหวัดเชียงราย และจังหวัดทีเ่หลือในกลุ่มภาคเหนือมีแผนการจดังานรณรงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 
5) กำหนดจัดงาน “Kick-Off รณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร” ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ อำเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 
สำหรับวตัถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก ่
เกษตรกรและนำเสนอทางเลือกให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อลดการเผา ได้แก่ 
 
ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของดิน คนื 
ชีวิตให้ดิน 
ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ท่ีเหลือท้ิงในแปลงเพาะปลูก มาทำปุย๋ 
อินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคม ี
ทางเลือกที่ 3 นำเศษวัสดุการเกษตร มาใช้เลีย้งสัตว์ เช่น นำมาอดักอ้น หรือนำมาทำอาหารหมักเลี้ยงโค 
ทางเลือกที่ 4 นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง หรือ 
อัดก้อน 
ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเห็ด หรอืนำมาผลิตกระดาษ 
ทางเลือกที่ 6 คือ นำเศษใบไม้ เศษฟาง เศษหญ้า ท่ีแห้งมาคลมุบริเวณโคนต้นพืช และ 
ทางเลือกที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูก ขณะนี้อยูร่ะหว่างการถ่ายทอดความรู้แก ่
เกษตรกร จำนวน 10,617 ราย คิดเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการเกิดปญัหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ใน
หลายพื้นท่ีของประเทศ ท้ังที่เกิดจากธรรมชาติ ไอเสยีจากรถยนต์ในเมืองใหญ่ การประกอบโรงงานอุตสาหกรรม และหมอก
ควันท่ีเกิดจากการเผาเศษซากพืช/วัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพ้ืนท่ีการเกษตร พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบกับ นายเฉลิมชัย 
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อห่วงใยเรื่องนี้เช่นเดียวกัน จึงมอบหมายให้มีการแต่งตั้ง
คณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชและวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะทำงาน เพื่อจดัทำแผนป้องกันและเฝ้าระวัง รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ
และแนวทางในการป้องกันการเผา ตลอดจนกำกับ ดูแล การดำเนินงานแก้ไขปัญหา ตดิตามสถานการณ์ เพื่อมุ่งลดปญัหาฝุ่น
หมอกควัน และรายงานความก้าวหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 

สำหรับแผนงาน/โครงการเพื่อสนบัสนุนการป้องกันและแก้ไขปญัหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 ที่เสนอเขา้มามี 4 
โครงการ/แผนงาน ดังนี ้

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพืน้ท่ีการเกษตร ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1) ถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย 2) สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร จำนวน 210 แห่ง พ้ืนท่ี 42 จังหวัด 



โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรยี์ เพื่อป้องกันหมอกควันในพ้ืนท่ีเกษตรภาคเหนือ โดยกรมพัฒนาท่ีดิน 
จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1) การไถกลบตอซัง พ้ืนท่ีเป้าหมาย 70,000 ไร่ 2) การผลิตปุ๋ยหมักสตูรพระราชทาน 3,650 ตัน 

โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรปูท่ีดิน 45,000 ไร่ ส่งเสริมการปลูกไมย้ืนต้น ไม้ป่า ไมห้ายากหรือไม้ประจำถิ่น 
โดยสำนักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. 

แผนบรรเทาปญัหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยปฏิบตัิการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่นของหมอก
ควัน รวมทั้งเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับพื้นที่ป่าไม้ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งขณะนีไ้ด้มจีังหวัดรายงานสถานการณ์
พื้นที่การเผา รวม 23 จังหวัด ไมม่ีสถานการณ์ 43 จังหวัด 

ด้าน นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งถึงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ได้ดำเนินการ มีดังนี้ 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาเจ้าหน้าท่ีและเตรียมความพรอ้มในการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพืน้ท่ีการเกษตร ระหว่างวันท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด 
จังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหนา้ที่จากจงัหวัดเป้าหมาย 42 จังหวัด สำนกังานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง และศูนย์
ปฏิบัติการ รวม 100 ราย 2) กำหนดพืน้ท่ีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งเครอืข่ายเกษตรปลอดการเผา รวม 226 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
108 ของเป้าหมาย (130 ตำบล + 96 ศพก.) 3) กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือสั่งการไปยังทุกจังหวัด และทุก
หน่วยงานของกรม ให้ควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกดิการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด เร่งสร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนบัสนุนมาตรการต่างๆ กับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อม
ทั้งขับเคลื่อนผ่านเวทีระดับจังหวดั ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณร์ะดับจังหวัด (อ.พ.ก.) และ
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลือ่นงานนโยบายสำคัญและการแกไ้ขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : 
CoO) 4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อตา่งๆ ซึ่งได้มีการจัดงานรณรงค์ระดบัจังหวัดแล้ว 3 ครั้ง ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ น่าน และจังหวัด
เชียงราย และจังหวัดที่เหลือในกลุม่ภาคเหนือมีแผนการจัดงานรณรงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 5) กำหนดจัดงาน 
“Kick-Off รณรงค์หยดุการเผาในพื้นที่การเกษตร” ในวันท่ี 28 มกราคม 2563 ณ อำเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

สำหรับวตัถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและนำเสนอทางเลือกให้เกษตรกร
ปรับเปลีย่นวิธีการเพื่อลดการเผา ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน คืนชีวิตให้ดิน ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่เหลือท้ิงในแปลงเพาะปลูก 
มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ทางเลือกที่ 3 นำเศษวัสดุการเกษตร มาใช้เลี้ยงสตัว์ เช่น นำมาอัดก้อน หรือ
นำมาทำอาหารหมักเลี้ยงโค ทางเลือกที่ 4 นำมาใช้ประโยชน์ทางดา้นพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัด
แท่ง หรืออัดก้อน ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเห็ด หรือนำมาผลิตกระดาษ ทางเลือกที่ 6 คือ นำเศษใบไม้ เศษฟาง เศษหญ้า ท่ี
แห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นพืช และ ทางเลือกที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูก ขณะนี้อยูร่ะหว่างการ
ถ่ายทอดความรู้แกเ่กษตรกร จำนวน 10,617 ราย คดิเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก.เกษตรฯ ขอมีส่วนร่วมช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตัง้คณะท างานป้องกัน
และเฝ้าระวังการเผาเศษซากพชืหรือวัชพชื และเศษวัสดุทางการเกษตร ในพืน้ที่

การเกษตร บูรณาการหน่วยงานในสังกัดแก้ปัญหาทัง้ระยะสั้นและระยะยาว 

เมื่อวนัท่ี 24 ม.ค. นายอนนัต ์สวุรรณรตัน ์ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เปิดเผยภายหลงัการประชมุคณะท างาน

ป้องกนัและเฝา้ระวงัการเผาเศษซากพชืหรือวชัพชื และเศษวสัดทุางการเกษตร ในพืน้ท่ีการเกษตร ณ ส านกังานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วา่ จากปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็กไมเ่กิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในหลายพืน้ท่ีของประเทศ ทัง้

ที่เกิดจากธรรมชาติ ไอเสียรถยนตใ์นเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่น การประกอบโรงงานอตุสาหกรรม มลพิษจากการท า

การเกษตร และหมอกควนัท่ีเกดิจากการเผาเศษวากพชืหรือวชัพชื และวสัดทุางการเกษตร ในพืน้ที่การเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณจ์ึงไดต้ัง้คณะท างานฯ ดงักลา่ว เพื่อบรูณาการหน่วยงานในสงักดัอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

โดยมีอ านาจหนา้ที่ในการจดัท าแผนป้องกนัและเฝา้ระวงัเผาเศษซากพืชหรือวชัพืช และเศษวสัดทุางการเกษตร เสนอแนะ

มาตรการและแนวทางในการป้องกนัต่อรฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ก ากบัดแูล การด าเนินงานการแกไ้ข

ปัญหาใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ตดิตามความคืบหนา้และรายงานผลการด าเนินการตอ่รฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงเกษตรและสหกรณท์ราบ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดจ้ดัท าโครงการ/แผนงาน เพื่อสนบัสนนุการป้องกนัและแกไ้ขปัญหากาคเผาในพืน้ท่ี

เกษตรกรรม ปี 2563 จ านวน 4 โครงการ/แผนงาน ไดแ้ก่ 1.โครงการส่งเสรมิการหยดุเผาในพืน้ที่การเกษตร จ านวน 2 

กิจกรรม คือ การถา่ยทอดความรูแ้ก่เกษตรกร เปา้หมาย 16,800 ราย และการสรา้งเครือขา่ยเกษตรกรปลอดการเผา 



เป้าหมาย 150 ต าบล และ 80 ศพก.ในพืน้ท่ี 42 จงัหวดั จ านวน 226 แห่ง อีกทัง้ยงัไดจ้ดักจิกรรมรณรงคห์ยดุการเผา 

และไดม้ีการรณรงคไ์ปแลว้ 3 จงัหวดั คือ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และจะด าเนินการกิจกรรมต่อเนื่องในจงัหวดันครปฐม 

ในวนัที่ 28 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี ้2.โครงการส่งเสรมิการไถกลบและการผลิตปุ๋ ยอินทรีย ์เพื่อป้องกนัมอกควนัใน

พืน้ท่ีเกษตรภาคเหนือ จ านวน 2 กิจกรรม คือ การไถกลบตอซงั เปา้หมาย 70,000 ไร ่การผลิตปุ๋ ยหมกัสตูรพระราชทาน 

3,645 ตนั งบประมาณการด าเนินงาน 38.994 ลา้นบาท 3.โครงการส่งเสรมิระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

45,000 ไร่ โดยส่งเสรมิการปลกูไมย้ืนตน้ ไมป่้า ไมห้ายากหรือไมป้ระจ าถิ่น และ4.แผนบรรเทาปัญหาหมอกควนัและ

ไฟป่า โดยปฏิบตัิการฝนหลวงและดดัแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่นของหมอกควนัและไฟป่า ซึ่งกรมฝนหลวง

และการบินเกษตรจะเปิดศนูยป์ฏิบตัิการฯ ใหเ้รว็ขึน้ โดยจะเปิดในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ ์2563 ที่จะถึงนี ้จ านวน 7 ศนูย ์

ทัง้นี ้กระทรวงเกษตรและสหกรณย์งัไดม้อบหมายหนว่ยงานในสงักดั คือ 1.ใหก้รมส่งเสรมิการเกษตรมอบหมายเกษตร

จงัหวดับรูณาการแผนงานโครงการฯ ในพืน้ท่ีการเกษตรของหน่วยงานในสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และประสาน

การปฏิบตัิการรว่มกบักองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั และมอบหมายเกษตรอ าเภอ รว่มกบั

หน่วยงานในสงักดั จดัชดุปฏิบตักิารประจ าพืน้ท่ี เพื่อออกตรวจ ปอ้งปราม ระงบั ยบัยัง้ และแจง้เหตกุารณเ์ผาในพืน้ท่ี

การเกษตร 2.ใหเ้กษตรและสหกรณจ์งัหวดั รายงานผลการด าเนนิการงานในพืน้ท่ีใหป้ลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทราบ 3.ใหก้รมส่งเสรมิการเกษตร กรมพฒันาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และส านกังานปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรม อ านวยการ ก ากบั ตดิตาม ใหห้น่วยงานในระดบัจงัหวดัปฏิบตัิการอย่างต่อเนื่อง 4.ใหอ้ธิบดีและหวัหนา้

สนบัสนนุการด าเนินงานเจา้หนา้ที่ในสงักดัที่อยู่ในพืน้ท่ีจงัหวดัตา่งๆ 5.ใหห้วัหนา้ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณม์อบหมายผูต้รวจกระทรวงเกษตรฯ ลงพืน้ท่ีติดตามการด าเนินงานอยา่งใกลช้ดิ และ6.ใหส้ านกังานปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณร์ายงานผลการด าเนินงานต่อปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์ทราบต่อไป 

นอกจากนี ้ในที่ประชมุไดม้ีมติใหจ้ดัตัง้คณะท างานชดุเล็ก จ านวน 3 คณะ ใน 3 สินคา้เกษตร คือ ขา้ว ขา้วโพด และออ้ย 

เพื่อหาพืน้ท่ีเส่ียงที่ยงัมีการเผาและมีแนวโนม้ที่จะมีการเผา และหามาตรการในการด าเนินในเรื่องดงักล่าว ทัง้ในระยะสัน้

และระยะยาวต่อไป 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

หยุดเผาพร้อมกนัทั่วประเทศ…เกษตรฯเผย 4 แนวทาง มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควนั 

 
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการเกิดปญัหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ใน
หลายพืน้ท่ีของประเทศ ท้ังที่เกิดจากธรรมชาติ ไอเสยีจากรถยนต์ในเมืองใหญ่ การประกอบโรงงานอุตสาหกรรม และหมอก
ควันท่ีเกิดจากการเผาเศษซากพืช/วัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพ้ืนท่ีการเกษตร พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปญัหาดังกล่าว ประกอบกับ นายเฉลิมชัย 
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อห่วงใยเรื่องนี้เช่นเดียวกัน จึงมอบหมายให้มีการแต่งตั้ง
คณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชและวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะทำงาน เพื่อจดัทำแผนป้องกันและเฝ้าระวัง รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ
และแนวทางในการป้องกันการเผา ตลอดจนกำกับ ดูแล การดำเนินงานแก้ไขปัญหา ตดิตามสถานการณ์ เพื่อมุ่งลดปญัหาฝุ่น
หมอกควัน และรายงานความก้าวหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 

สำหรับแผนงาน/โครงการเพื่อสนบัสนุนการป้องกันและแก้ไขปญัหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 ที่เสนอเขา้มามี 4 
โครงการ/แผนงาน ดังนี ้

1. โครงการส่งเสรมิการหยดุเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ดำเนินการโดยกรมส่งเสรมิการเกษตร จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1) 
ถ่ายทอดความรู้แกเ่กษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย 2) สรา้งเครอืข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นทีก่ารเกษตร จำนวน 210 แห่ง พ้ืนท่ี 42 จังหวัด 

เกษตรฯ วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน2. โครงการส่งเสรมิการ
ไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรยี์ เพือ่ป้องกันหมอกควันในพ้ืนท่ีเกษตรภาคเหนือ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 2 กิจกรรม คือ 
1) การไถกลบตอซัง พ้ืนท่ีเป้าหมาย 70,000 ไร่ 2) การผลิตปุ๋ยหมกัสูตรพระราชทาน 3,650 ตัน 

เกษตรฯ วางแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน3. โครงการส่งเสรมิระบบ
วนเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 45,000 ไร่ ส่งเสรมิการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายากหรือไม้ประจำถิ่น โดยสำนักงานการปฏริูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. 
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4. แผนบรรเทาปญัหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยปฏิบตัิการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่นของหมอก
ควันรวมทั้งเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับพื้นที่ป่าไม้ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งขณะนีไ้ด้มจีังหวัดรายงานสถานการณ์
พื้นที่การเผา รวม 23 จังหวัด ไมม่ีสถานการณ์ 43 จังหวัด 

ด้านนายอาชว์ชัยชาญ เลีย้งประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งถึงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ได้ดำเนินการ มีดังนี้ 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาเจ้าหน้าท่ีและเตรียมความพรอ้มในการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพืน้ท่ีการเกษตร ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คดิ 
จังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหนา้ที่จากจงัหวัดเป้าหมาย 42 จังหวัด สำนกังานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง และศูนย์
ปฏิบัติการ รวม 100 ราย 2) กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดตั้งเครอืข่ายเกษตรปลอดการเผา รวม 226 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
108 ของเป้าหมาย (130 ตำบล + 96 ศพก.) 3) กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือสั่งการไปยังทุกจังหวัด และทุก
หน่วยงานของกรมฯ ให้ควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกดิการเผาในพื้นที่การเกษตรอยา่งเคร่งครัด เร่งสร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนบัสนุนมาตรการต่างๆ กับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อม
ทั้งขับเคลื่อนผ่านเวทีระดับจังหวดั ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณร์ะดับจังหวัด (อ.พ.ก.) และ
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลือ่นงานนโยบายสำคัญและการแกไ้ขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : 
CoO) 4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อตา่งๆ ซึ่งได้มีการจัดงานรณรงค์ระดบัจังหวัดแล้ว 3 ครั้ง ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ น่าน และจังหวัด
เชียงราย และจังหวัดที่เหลือในกลุม่ภาคเหนือมีแผนการจัดงานรณรงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 5) กำหนดจัดงาน 
“Kick-Off รณรงค์หยดุการเผาในพื้นที่การเกษตร” ในวันท่ี 28 มกราคม 2563 ณ อำเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

 

สำหรับวตัถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและนำเสนอทางเลือกให้เกษตรกร
ปรับเปลีย่นวิธีการเพื่อลดการเผา ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน คืนชีวิตให้ดิน ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่เหลือท้ิงในแปลงเพาะปลูก 
มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ทางเลือกที่ 3 นำเศษวัสดุการเกษตร มาใช้เลี้ยงสตัว์ เช่น นำมาอัดก้อน หรือ
นำมาทำอาหารหมักเลี้ยงโค ทางเลือกที่ 4 นำมาใช้ประโยชน์ทางดา้นพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัด
แท่ง หรืออัดก้อน ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเห็ด หรือนำมาผลิตกระดาษ ทางเลือกที่ 6 คือ นำเศษใบไม้ เศษฟาง เศษหญ้า ท่ี
แห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นพืช และทางเลือกที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูก ขณะนี้อยูร่ะหว่างการ
ถ่ายทอดความรู้แกเ่กษตรกร จำนวน 10,617 ราย คดิเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการเกิดปญัหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ใน
หลายพื้นท่ีของประเทศ ท้ังที่เกิดจากธรรมชาติ ไอเสยีจากรถยนต์ในเมืองใหญ่ การประกอบโรงงานอุตสาหกรรม และหมอก
ควันท่ีเกิดจากการเผาเศษซากพืช/วัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพ้ืนท่ีการเกษตร พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบกับ นายเฉลิมชัย 
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อห่วงใยเรื่องนี้เช่นเดียวกัน จึงมอบหมายให้มีการแต่งตั้ง
คณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชและวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะทำงาน เพื่อจดัทำแผนป้องกันและเฝ้าระวัง รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ
และแนวทางในการป้องกันการเผา ตลอดจนกำกับ ดูแล การดำเนินงานแก้ไขปัญหา ตดิตามสถานการณ์ และรายงาน
ความก้าวหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 

สำหรับแผนงาน/โครงการเพื่อสนบัสนุนการป้องกันและแก้ไขปญัหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 ที่เสนอเขา้มามี 4 
โครงการ/แผนงาน ดังนี ้

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพืน้ท่ีการเกษตร ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1) ถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย 2) สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร จำนวน 210 แห่ง พ้ืนท่ี 42 จังหวัด 

โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรยี์ เพื่อป้องกันหมอกควันในพ้ืนท่ีเกษตรภาคเหนือ โดยกรมพัฒนาท่ีดิน 
จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1) การไถกลบตอซัง พ้ืนท่ีเป้าหมาย 70,000 ไร่ 2) การผลิตปุ๋ยหมักสตูรพระราชทาน 3,650 ตัน 



โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรปูท่ีดิน 45,000 ไร่ ส่งเสริมการปลูกไมย้ืนต้น ไม้ป่า ไมห้ายากหรือไม้ประจำถิ่น 
โดยสำนักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. 

แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยปฏิบตัิการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่นของหมอก
ควันรวมทั้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งขณะนีไ้ด้มจีังหวัดรายงานสถานการณ์
พื้นที่การเผา รวม 23 จังหวัด ไมม่ีสถานการณ์ 43 จังหวัด 

ด้านนายอาชว์ชัยชาญ เลีย้งประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งถึงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ได้ดำเนินการ มีดังนี้ 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาเจ้าหน้าท่ีและเตรียมความพรอ้มในการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพืน้ท่ีการเกษตร ระหว่างวันท่ี 21 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คดิ 
จังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหนา้ที่จากจงัหวัดเป้าหมาย 42 จังหวัด สำนกังานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง และศูนย์
ปฏิบัติการ รวม 100 ราย 2) กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดตั้งเครอืข่ายเกษตรปลอดการเผา รวม 226 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
108 ของเป้าหมาย (130 ตำบล + 96 ศพก.) 3) กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือสั่งการไปยังทุกจังหวัด และทุก
หน่วยงานของกรมฯ ให้ควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกดิการเผาในพื้นที่การเกษตรอยา่งเคร่งครัด เร่งสร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนบัสนุนมาตรการต่างๆ กับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อม
ทัง้ขับเคลื่อนผ่านเวทีระดับจังหวดั ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณร์ะดับจังหวัด (อ.พ.ก.) และ
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลือ่นงานนโยบายสำคัญและการแกไ้ขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : 
CoO) 4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อตา่งๆ ซึ่งได้มีการจัดงานรณรงค์ระดบัจังหวัดแล้ว 3 ครั้ง ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ น่าน และจังหวัด
เชียงราย และจังหวัดที่เหลือในกลุม่ภาคเหนือมีแผนการจัดงานรณรงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 5) กำหนดจัดงาน 
“Kick-Off รณรงค์หยดุการเผาในพื้นที่การเกษตร” ในวันท่ี 28 มกราคม 2563 ณ อำเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

สำหรับวตัถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและนำเสนอทางเลือกให้เกษตรกร
ปรับเปลีย่นวิธีการเพื่อลดการเผา ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน คืนชีวิตให้ดิน ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่เหลือท้ิงในแปลงเพาะปลูก 
มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ทางเลือกที่ 3 นำเศษวัสดุการเกษตร มาใช้เลี้ยงสตัว์ เช่น นำมาอัดก้อน หรือ
นำมาทำอาหารหมักเลี้ยงโค ทางเลือกที่ 4 นำมาใช้ประโยชน์ทางดา้นพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัด
แท่ง หรืออัดก้อน ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเห็ด หรือนำมาผลิตกระดาษ ทางเลือกที่ 6 คือ นำเศษใบไม้ เศษฟาง เศษหญ้า ท่ี
แห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นพืช และทางเลือกที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูก ขณะนี้อยูร่ะหว่างการ
ถ่ายทอดความรู้แกเ่กษตรกร จำนวน 10,617 ราย คดิเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอเชิญชวนชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวชมงาน วันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563 ภายใต้
คำขวัญการจัดงาน "สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ" 

            ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญการจดังาน "สืบสานงานพ่อ ต่อ
ยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉรยิะ" โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืน ๆ จัดงานวันเกษตรภาคอีสานขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี
นี้นับเป็นปีท่ี 30 ของการจดังาน ซึ่งจากรายงานผลการจัดงานในปทีี่ผ่านมามีจำวนผู้เข้าเที่ยวชมงานมากกว่า 500,000 คน 
และมเีงินหมุนเวียนสะพัดมากกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งส่งผลดีโดยรวมต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น และ
ภาคอีสาน  

            สำหรับในปีพุทธศักราช 2563 ภายใต้คำขวญัการจดังาน "สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ" 
โดยมีวตัถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการนำ
ศาสตร์พระราชา และเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการใช้ระบบการตลาด



นำการผลิต การลดต้นทุนการผลติ และเพิ่มคณุภาพการผลิต รวมทั้งเพื่อแลกเปลีย่นผลงานวิชาการทางการเกษตรของทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน เผยแพร่องค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการเกษตร ผ่านการจัดนิทรรศการ การจดัฝึกอบรมอาชีพ และการ
เสวนาด้านการเกษตร เพื่อกระตุ้นและส่งเสรมิการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม 
ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและเผยแพรผ่ลิตภณัฑ์ชุมชนและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภณัฑ์  

            โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าและนวตักรรมของเทคโนโลยีทาง
การเกษตรจากหน่วยงานทางการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนวัตกรรมผู้ประกอบการเครือข่าย Young Smart Farmer 
นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งท่ี 21 ประจำปี 2563 งานกระบอืแห่งชาติ ครั้งที่ 23 
และงานโคเนื้อ ครั้งท่ี 18 งานมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2563 การ
ตอบปัญหาทางการเกษตรของนักเรียนจากโรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน 
การฝึกอบรมวิชาชีพทางการเกษตร การออกร้านจำหนา่ยสินค้าชุมชนและผลผลิตทางการเกษตรจากนกัศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ และวสิาหกิจชุมชนทั่วประเทศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งท่ี 9 การประกวดวงดนตรีสตริง 
ครั้งท่ี 4 

            ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงเทีย่วชมงานวันเกษตรภาคอีสาน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 24 
มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวนาสวนปาลม์น า้มนั ปี 2562/63 มีเกษตรกรขึน้ทะเบียนจ านวน 5,639 

ครวัเรือน พืน้ท่ี 59,072 ไร ่ธกส. จ่ายเงินชดเชยใหเ้กษตรกรแลว้ จ านวน 5,368 ครวัเรือน เป็นเงิน 

33,315,536.15 บาท 

2. โครงการสนบัสนนุตน้ทนุการผลิตใหเ้กษตรกรผูป้ลกูขา้วนาปี ปีการผลิต 2562/63 และโครงการประกนัรายได้

เกษตรกรผูป้ลกูขา้ว ปี 2562/2563 ภาคใตจ้ะไดร้บัสิทธิชดเชย ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 – 31 พฤษภาคม 

2563) มีเกษตรกรขึน้ทะเบยีนจ านวน 3,295ครวัเรือน พืน้ท่ี 16,110.85 ไร่ 



3. โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรบัปรุงคณุภาพขา้ว 2562/63 มีการจ่ายเงินใหเ้กษตรกร จ านวน 10 ราย เป็น

เงิน 55,625 บาท 

 

ทัง้นี ้นางกลุฤดี พฒันะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร พรอ้มดว้ย นายสพุิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสรมิ

และพฒันาการเกษตรที่ 5 จงัหวดัสงขลา ไดล้งพืน้ท่ี เขา้เยี่ยมและติดตามงานส่งเสรมิการเกษตร ณ ศนูยเ์รียนรูก้ารเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส และไดเ้นน้ย า้ให ้ศพก. และแปลงใหญ่ ผลิตสินคา้

เกษตรที่มีคณุภาพ ตรงตามความตอ้งการของตลาด การใชภ้มูิปัญญาทอ้งถิ่น และน าอตัลกัษณข์องสินคา้มาเป็นจดุขาย

ใหก้บัผูบ้รโิภค น าเทคโนโลยีมาผสมผสาน เรียนรูแ้ละพฒันาคณุภาพของสินคา้เกษตรใหม้คีวามน่าสนใจ การกระจาย

สินคา้และจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน ์จะสามารถสรา้งอนาคตที่ยั่งยืนใหแ้กเ่กษตรกรในพืน้ท่ีได ้และขยายผลองค์

ความรูข้องเกษตรกรตน้แบบ ใหเ้กษตรกรในพืน้ท่ีไดป้รบัใชใ้นพืน้ที่ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มข. ร่วมกับภาครัฐ เกษตรกร และประชาชน จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน 
ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 30 
              เมื่อวันท่ี 24 ม.ค. 2563 ที่ ม.ขอนแก่น จัดพิธีเปดิงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 โดยมีนายอลงกรณ์ 
พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปดิงาน รองศาตร์ตราจารย์ นายแพทย์ชาญ
ชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน และนายสมศักดิ์ จังตระกลู ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ซึ่งการจัดงานวันเกษตรภาคอีสานจะมีขึ้นในระหว่างวันท่ี 24 ม.ค. ถึง 2 ก.พ. 63 โดยในปีนี้
จัดขึ้นภายใต้แนวคดิ "สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ" โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อจัดนิทรรศการน้อม
รำลึกถึงพระมหากรณุาธิคณุพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานพระ
ราชปณิธานภายใต้รม่พระบารมีพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามา
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาพพระองค์ทรงงานทางด้านการเกษตรเพื่อต่อสู้กับปัญหาความยากจนของพสกนิกรชาวไทย 
ทรงพลิกฟื้นผืนดินที่มีความแห้งแล้งให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำตราบช่ัวลูกช่ัวหลานและโครงการพระราชต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตรยังสถิตอยู่ในดวงใจคนไทยช่ัวนิจนิรันดร ์

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธเกษตรกรรุ่นใหม่
(Young Smart Farmers) ภาคอีสาน  
            นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF 
Young Smart Farmers) ภายในงานวันเกษตรภาคอสีาน ประจำป ี2563 จดัขึ้นท่ีอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร และนายสมจติร ธีระบุญ
ชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น พาเยี่ยมชม  

            ทั้งนี้ ภายในโดมจัดนิทรรศการประกอบด้วย บูธจำหน่ายและแสดงสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่ จาก 20 จังหวัด ใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จำนวน 40 บูธ เช่น ผลติภณัฑ์เบเกอรรีจ่ากข้าวหอมมะลิร้อยเอด็ การผลิตไบโอชาร์เพื่อลดต้นทุน
การผลิตจากจังหวดันครพนม นวัตกรรมการเพาะเหด็ด้วยฟางข้าวโดยเชื้อจากไม้เสยีบลูกช้ินจากจังหวัดสุรินทร์ อินทผลัมผล
สดจากจังหวดับุรีรมัย์ สับปะรดแบบลดต้นทุนโดยใช้ปุ๋ยหมักและมลูไส้เดือนจังหวัดหนองคาย ไส้เดือนเพื่อการพาณิชย์จังหวัด
หนองคาย สร้างรายได้หลักแสนดว้ยหญ้าหวานจังหวัดยโสธร หมูป่าสัตว์เศรษฐกิจใหม่ต้นทุนต่ำกำไรสงูจังหวัดอุดรธานี Zero 



waste ข้าวโพดทับทิมสยาม การจัดการแบบ Smart จังหวัดอุดรธานี YSF@Ubon ช้ีเป้า..!! Social enterprise ธรุกิจยั่งยืน 
จังหวัดอุบลราชธานี ลำไยนอกฤดแูละดูแลมะยงชิดติดลูกดกโดยการทำแบบผสมผสานระหว่างชีวภาพ-เคมีจังหวัดชัยภูมิ เม
ล่อนในโรงเรือน มาตรฐาน Gap จงัหวัดชัยภูมิ พลังงานทดแทนจังหวัดหนองบัวลำภู ถ่ัวดาวอินคาจังหวัดหนองบัวลำภู แปรรูป
กล้วยผงชงดื่มจังหวัดมหาสารคาม ผักออร์แกนิคลดต้นทุนจังหวัดมหาสารคาม แปรรูปกล้วย เช่ือมโยงเครือข่ายร่วมกับชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม หอมแดงอินทรีย์จังหวัดศรสีะเกษ ชาชงสมุนไพรหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ หญา้พลิกชีวิต ผลติเงินงอก
จากดิน ปรับปรุงพันธุ์ “บัวหลวง” จังหวัดกาฬสินธุ์ ดอกดาวเรืองปลอดสารเคมีจังหวัดเลย ถั่วงอกคอนโดไร้สารฯ ในตะกร้า
จังหวัดมุกดาหาร เหด็เป๋าฮื้อและผลิตภณัฑ์สุขภาพจากเหด็เป๋าฮื้อจงัหวัดมุกดาหาร เห็ดถังจากฟางข้าวจังหวัดขอนแก่น ปลูก
มันหวานญี่ปุ่น ข้าวรูปหัวใจจังหวัดนครราชสีมา เกษตรแบบผสมผสานท้ังพืชผักผลไม้ในแปลงเดยีวจังหวัดอำนาจเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกวดสุดยอดมะขามหวาน 5 สายพนัธ์ุ ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 

วนัท่ี 27 มกราคม 2563 ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า ท่ีกองอ านวยการประกวดมะขามหวาน บริเวณหนา้ศาลากลางจงัหวดั
เพชรบูรณ์ นายสืบศกัด์ิ เอี่ยมวิจารณ์ ผูว่้าราชการจงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดมะขามหวาน ชิงถว้ย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมะขามหวานนคร
บาลเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2563 พร้อมจดัเวทีเสวนาวิชาการ ประเด็นการผลิต การตลาด การส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ชนิดสินคา้มะขามหวาน โดยมีนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัเพชรบูรณ์ นายชาตรี บุญนาค รอง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายอนนัต ์ตัน่ฉ้วน เกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์ ตลอดจนหวัหนา้ส่วนราชการ คณะกรรมการ 
เกษตรกร เขา้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของมะขามหวานจงัหวดัเพชรบูรณ์ รวมทั้งเป็นการกระตุน้ใหเ้กษตรกรผูป้ลูกมะขาม
หวาน พฒันาปรับปรุงคุณภาพ ให้มีความสม ่าเสมอ ไดม้าตรฐานสินคา้ ตรงกบัความตอ้งการของตลาด ตลอดจนให้
เกษตรกรต่ืนตวัในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช ้เพ่ือให้ไดผ้ลผลิตท่ีดี โดยการจดัประกวดในคร้ังน้ี มีการประกวดมะขาม
หวานจ านวน 5 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุศรีชมภู พนัธ์ุขนัตี พนัธ์ุสีทอง พนัธ์ุประกายทอง และ พนัธ์ุอ่ืนๆ ซ่ึงมีเกษตรกรผูป้ลูก
มะขามท่ีสนใจร่วมส่งมะขามคุณภาพดี จากสวนของตนเขา้ประกวด โดยผูช้นะเลิศการประกวดแต่ละสายพนัธ์ุจะไดรั้บโล่
และเงินรางวลั 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 นางสังเวียน นวลยง อยูบ่า้นเลขท่ี 68 หมู่ 6 ต.ตะเบาะ อ.เมือง และพนัธ์ุอืน่ๆ ผูท่ี้ไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศ 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 สยามบรม
ราชกุมารี และทางคณะกรรมการจะลงพ้ืนท่ีเก็บคะแนนในสวนของแต่ละสายพนัธ์ุ ในช่วงวนัท่ี 28 - 29 มกราคม 
2563 ซ่ึงจะตอ้งเป็นสวนท่ีมีการปลูกตั้งแต่ 5 ไร่ ขึ้นไป และขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีการบริหารจดัการสวนสร้างองค์
ความรู้ท่ีไดคุ้ณภาพและมาตรฐาน สามารถพฒันาเป็นเกษตรกรตน้แบบสวนมะขาม สามารถเผยแพร่ขยายผลให้แก่
สาธารณชนได ้และ ในวนัท่ี 30 มกราคม 2563 จะเป็นพิธีอญัเชิญถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มามอบให้ผูช้นะเลิศสุดยอดมะขามหวานเพชรบรูณ์ แห่งปี 2563 

พร้อมรับเงินรางวลั 10000 บาท ณ เวทีกลางงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 

ในโอกาสน้ี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดเ้ย่ียมชมให้ก าลงัใจนิทรรศการ Yong Smart Famer และ ตลาด
เกษตรกร จงัหวดัเพชรบูรณ์ท่ีมาจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ในงานมะขามหวาน รวมทั้งร่วมพบปะพูดคุยกบัให้ค  าแนะน า
ในการขบัเคล่ือนงาน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สสก.3 ระยอง นำสื่อมวลชนชมความสำเร็จ“วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน
ตำบลหนองเหียง”ชูเป็นขนุน GI อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 

เม่ือวันที่27 มกราคม 2563 ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ( สสก.3 ) น าส่ือมวลชน

เย่ียมชมความส าเร็จขนุนแปลงใหญ่ต าบลหนองเหียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หนึง่ในวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการบริหาร

จัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักตลาดน าการเกษตรอย่างครบวงจร ส่งออกจีน และยุโรป สร้างรายได้แก่ชุมชน เตรียมขึน้

ทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ (GI) ขนุนหนองเหียง 

นายด ารงฤทธ์ิ หลอดค า ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง ( สสก.3 ) เปิดเผยว่า 

อ าเภอพนสันิคม มีเกษตรกรผูป้ลูกขนุนในพ้ืนท่ีเกือบทุกต าบล และปลูกมากในพ้ืนท่ีต าบลหนองเหียง โดยปลูกอยา่งจริงจงั

เป็นอาชีพสามารถส่งจ าหน่ายเป็นรายไดห้ลกัและรายไดเ้สริมเป็นอยา่งดี ท่ีส าคญัเป็นขนุนคุณภาพตั้งแต่ขนาด ปริมาณ เน้ือ

ผิว และรสชาติเป็นท่ียอมรับของตลาด เกษตรกรมีการจดัการดา้นการตลาดอยา่งเด่นชดั ผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออก

ต่างประเทศทั้งในรูปแบบผลสดและแบบแกะเน้ือแช่แขง็ ส่วนผลอ่อนขนาดเลก็ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพจะน ามาแปรรูป โดยผลสุก

ไดน้ ามาแปรรูป อาทิ ขนุนลอยแกว้ ขนุนเช่ือมอบแห้ง แยมขนุน เป็นตน้ ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคอยา่งมาก 

“สสก.3 จงัหวดัระยองจึงส่งเสริมให้มีการจดัตั้งกลุ่มขึ้นมา เพ่ือการพฒันาและส่งเสริมในดา้นต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ

ในรูปแบบกลุ่ม “ขนุนแปลงใหญต่ าบลหนองเหียง” อ าเภอพนสันิคมโดยไดร้วมกลุ่มแปลงใหญข่นุนถ่ายทอดความรู้ผา่น

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) จ านวน 74 ราย พ้ืนท่ี 749 ไร่ และให้ผลผลิต 674 ไร่ 

โดยมีนายสมจิตร พรมมะเสน เป็นประธาน กลุ่มขนุนแปลงใหญ่ต าบลหนองเหียง จะเป็นศูนยก์ลางของชาวสวนในดา้นการ

ผลิตและการตลาด รวมทั้งเป็นจุดสาธิตเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนุน มีการถ่ายทอดความรู้ดา้นการผลิตขนุน

คุณภาพเพื่อการส่งออก มีการใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะห์ การจดัการระบบน ้า และการบริหารจดัการในระบบ GAP เป็นตน้ มี

https://www.technologychaoban.com/wp-content/uploads/2020/01/S__6463543.jpg


การด าเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีในระดบัต าบล อ าเภอ จงัหวดัและเขต ตลอดจน

จากหน่วยงานภาคีต่างๆ “นายด ารงฤทธ์ิ หลอดค า กล่าว 

ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง เปิดเผยเพ่ิมเติมดว้ยว่า ปัจจุบนั กรมส่งเสริม

การเกษตรโดยส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง ไดส้นบัสนุนให้กลุ่มน้ีจดัตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน

แปลงใหญ่ขนุนต าบลหนองเหียง อ าเภอพนสันิคม มีการบริหารจดัการภายใตค้ณะกรรมการด าเนินงานมีการแบ่งฝ่ายแบ่ง

หนา้ท่ีรับผิดชอบการท างานกนัอยา่งชดัเจน 

มีการจดัตั้งกลุ่มมีคณะกรรมการแต่ละกลุ่มเพ่ือท างานเช่ือมโยงเครือข่ายซ่ึงกนัและกนั มีการบริหารจดัการร่วมกนัตั้งแต่การ

ผลิตจนถึงการแปรรูปและการตลาด มีการจดัท าแปลงเรียนรู้ดา้นการผลิตขนุนคุณภาพ โดยใชแ้ปลงของนายประสิทธ์ิ 

พรหมจนัทร์ ในพ้ืนท่ี 20 ไร่ เป็นแปลงเรียนรู้ดา้นการผลิตขนุนคณุภาพส่งออกดว้ยการนอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปฏิบติัใช ้คือ ไม่ลงทนุเกินความสามารถของตนเอง ท าการเกษตรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รู้จกัพอประมาณ ท า

การผลิตตามความตอ้งการของตลาด โดยภายในแปลงเรียนรู้จะมีแปลงสาธิตหลายอยา่งดว้ยกนั เช่น สาธิตการใชปุ้๋ ยตามค่า

วิเคราะหดิ์น การวางระบบน ้าแบบประหยดัน ้า การบริหารจดัการสวนท่ีไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การผลิตพืชตามหลกั 

GAP ฯลฯ ปัจจบุนัเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีและเกษตรกรภายนอกซ่ึงไดรั้บความสนใจอยา่ง

ต่อเน่ืองตลอดมา 

นอกจากน้ีทางส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัชลบุรี ยงัไดจ้ดัอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรสมาชิกขนุนแปลงใหญ่ต าบลหนอง

เหียงในการจดทะเบียนส่ิงบง่ช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) กลุ่มวิสาหกิจชมชนแปลงใหญข่นุน ต าบลหนองเหียง อ าเภอพนสันิคม 

จงัหวดัชลบุรี มาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้สมาชิกมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์อยา่งเป็น

รูปธรรม และสามารถให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัคณะท างานเพื่อเป็นขอ้มูลท าค าขอฯ ส่งกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อไป 

จากความส าเร็จดงักล่าวยงัผลใหปั้จจุบนัมีแนวโนม้เกษตรกรผูส้นใจและเตรียมพร้อมเขา้ร่วมกลุ่มแปลงใหญ่ขนุนอีกหลาย

ราย ซ่ึงในอนาคตอาจจะมีการรวมกลุ่มใหญ่ครอบคลุมพ้ืนท่ีเกษตรกรผูป้ลูกขนุนทั้งหมดในอ าเภอพนสันิคมต่อไป 

“และเพือ่เป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผลผลิตและผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากขนุนของเกษตรกรกลุ่มขนุนแปลงใหญ่ต าบล

หนองเหียง อ าเภอพนสันิคม ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคอยา่งกวา้งขวางทางส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 

จงัหวดัระยอง จึงไดจ้ดักิจกรรมส่ือมวลชนสัญจร (Press Tour) ดูงานบริหารจดัการสินคา้เกษตรโดยยดึหลกัการ

ตลาดน าการเกษตร และสร้างรายไดแ้ก่เกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ต าบลหนอง

เหียง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ขึ้น ในวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร

ท่ี 3 จงัหวดัระยอง หวงัเป็นอยา่งย่ิงว่าขอ้มูลการด าเนินงานและความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มขนุนแปลงใหญ่

ต าบลหนองเหียง อ าเภอพนสันิคม จะไดรั้บการเผยแพร่สู่การรับรู้ของสังคมอยา่งกวา้งขวางอนัจะยงัมาซ่ึงรายไดข้อง

เกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากย่ิงขึ้น” นายด ารงฤทธ์ิ หลอดค า ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดั

ระยอง (สสก.3 ) กล่าว 



 

 

 

 

 

 



 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันท่ี 24 ม.ค.63 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝา่ย สำนักงานเกษตร
จังหวัดน่าน และเกษตรอำเภอเฉลมิพระเกียรติ เยี่ยมเยือนสถานโีครงการปลูกป่าสร้างคนบนวิถีพอเพยีงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงใน
พระบรมราชูปถัมภ์บา้นเปียงก่อ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

โดยมีนายธีระยุทธ์ มาวิเลศิ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ให้การต้อนรบั นำชมกิจกรรมและให้ข้อมลูการดำเนินงานในพ้ืนท่ี
อำเภอเฉลมิพระเกียรติ เพื่อแก้ปญัหาการตัดไม้ทำลายป่า ปรับเปลีย่นวิถีชีวิตการทำไรเ่ลื่อนลอย แกป้ัญหาวงจรหนีส้ิน เพิ่ม
ความมั่นคงด้านอาหาร โดยใช้แนวทางโครงการตามพระราชดำรติ่างๆ ตามหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยปรับเปลี่ยน
พื้นที่ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด เป็นนาขั้นบันได และมีกระบวนการจดัการโรคและแมลงศัตรูพืช เพือ่เพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวให้
เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน มีการศึกษาวิจัยทดสอบพืชเศรษฐกิจสำคัญในพ้ืนท่ี อาทิ ไม้เศรษฐกิจต่างๆ กาแฟสาย
พันธุ์อะราบิก้า ฯลฯ และเยี่ยมชมแปลง 1 ไร่ ที่มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ทั้งพืชยืนต้น ไมผ้ล พืชผกั ที่มีมูลค่า มีการ
บริหารจดัการโรคและแมลงศัตรูพชืโดยส่งเสรมิการผลติ และใช้สารชีวภัณฑ์ การใช้แมลงตัวห้ำตัวเบยีน การใช้กับดักกาว
เหนียว เพื่อป้องกัน กำจัดศัตรูพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตพืชที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีการบริหารจดัน้ำในแปลงพืช 
ทำให้สามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด. 

http://www.timenews2017.net/ 

 

 



 

เกษตรยุคใหม่ที่ก้าวทันโลกอย่างพอเพียง  

            อาชีพเกษตรกรรมถือเปน็อาชีพหลักที่คนไทยส่วนใหญ่ ใช้หารายได้มาเลีย้งครอบครัวและจะเห็นว่า ในโลกปจัจุบันมี
องค์ความรู้และเทคโนโลยสีมัยใหม่เกิดขึ้นมาอยูเ่สมอ ส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงในด้านต่าง ๆ เรามาดูว่าเกษตรรุ่นใหม่ของ
จังหวัดนครพนม เค้ามีแนวคิดในการทำการเกษตรอย่างไรเพื่อให้อยูไ่ด้อย่างมีความสุข  

            นายสุรศักดิ์ เห็มหา เกษตรกรรุ่นใหม่ชาวอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า การทำการเกษตรของ
เกษตรกรรุ่นก่อน หรือเกษตรจากบรรพบุรุษ จะเป็นการทำการเกษตรแบบเชิงเดีย่วท่ีรอผลการเก็บเกีย่วระยะเดียว เช่น การ
ทำไร่ ทำนา เวลาขายข้าวก็ต้องรอค่าใช้จ่าย ซึ่งระหว่างรอก็ไม่มีกิจกรรมที่หารายได้เข้ามา ทำให้เกิดการเป็นหนีส้ินเพราะต้อง
กู้ยืมเงินมาใช้ในชีวิตประจำวัน แตก่ารทำการเกษตรแบบผสมผสานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รชักาลที่ 9 ทรงมีแนวทาง
ให้ประชาชนชาวไทย คือการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีในการทำการเกษตร ท่ีต้องทำกิจกรรมทุกอย่างทุกวัน เช่น การทำประมง ปศุ
สัตว์ พืชผัก โดยในแต่ละวันเราจะขายพวกนี้ออกไปเป็นรายได้ ซึ่งถ้าเรามองว่าอาชีพของเราคือการทำการเกษตร ถ้าสมมุติว่า



หมดยุคการทำการเกษตรของเกษตรกรรุ่นก่อนแล้วไม่มีการสืบทอดให้กับทายาทเกษตรกร ก็เหมือนกบัว่าเราตดัวงจรห่วงโซ่
อาหาร ท่ีตราบใดยังมีผู้บริโภคก็ตอ้งมีผู้ผลิต  

            สำหรับการทำการเกษตรทุกวันนี้เราสามารถนำเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการเรียนรูไ้ด้ ไม่ยากสำหรับคนยุคใหม่ท่ีจะ
มาทำการเกษตร เพียงแค่เรามีความตั้งใจในการทำการทางเกษตร แล้วก็มีความรู้ทางวิชาการ นำหลกัตรงนี้มาปรับเปลีย่น มา
เริ่มทำโดยการลงมือทำก่อนถึงจะเห็นผล เด็กนักเรยีนก็สามารถทำได้เช่นกันโดยอาศยัจากผูป้กครองกอ่น ซึ่งต้นทุนในการผลติ
ถือว่าไม่เยอะและกไ็ม่น้อย แตเ่ราอาศัยหลักการโดยการทดลองทำจากจุดเล็กๆ ก่อน เมื่อประสบผลสำเร็จค่อยขยายไปเรื่อยๆ 
ตนเองใช้เวลา 4 ปีแล้วในการทำพื้นที่ตรงนี้กำลังคิดที่จะทำวสิาหกจิชุมชนเพื่อเป็นจุดขยายในสิ่งที่เราทำให้กับชุมชนต่อไป 
โดยในอนาคตจะทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นจุดเรยีนรูส้ำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจให้เข้ามาเรยีนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ คือคนที่
ไม่มีความรู้ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน สามารถมาเรยีนรู้ตรงนี้ไดเ้ลย ก่อนท่ีจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรของ
ตนเองต่อไป เราจะเห็นว่าแมโ้ลกจะเปลีย่นแปลงไปอย่างไร ถ้าทุกคนมีการยอมรับและปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ ๆ บนพ้ืนฐานของ
ความพอเพียงและเผื่อแผ่ เราก็ยังคงมีความสุขได้เสมอทุกท่ี ทุกเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนันี ้24 มกราคม 2563 ส านกังานเกษตรจงัหวดัเลย รว่มกบัส านกังานเกษตรอ าเภอดา่นซา้ย กรมส่งเสรมิการเกษตร 

จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตน้ฤดกูารผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคา้เกษตรอ าเภอดา่นซา้ย จงัหวดัเลย 

          นายณรงค ์จีนอ ่า ปลดัจงัหวดัเลย เป็นประธานในการเปิดงานในครัง้นี ้และนางอาฒยา พลซา หวัหนา้กลุ่มส่งเสรมิ

และพฒันาการผลิต เป็นผูก้ล่าวรายงานถงึวตัถปุระสงค ์เพื่อถ่ายทอดความรู ้และใหบ้รกิารดา้นการเกษตรแก่เกษตรกรใน

ชมุชน ใหไ้ดร้บัความรู ้เขา้ถงึปัจจยัการผลิต ลดความเส่ียงในการบรหิารจดัการ และใหเ้กิดความเขม้แข็งในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ซึง่ศนูยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสนิคา้เกษตร หรือ ศพก. เปรียบเสมือนตวัแทนหน่วยงาน

กระทรวงเกษตรในพืน้ท่ี ซึง่เป็นตวัแทนในภาคชมุชน เป็นเสมือนโรงเรียน โดยประธาน ศพก. เป็นผูบ้รหิารเป็นท่ีท าการเป็น

โรงเรียนหลกั เครือขา่ยเป็นผูช้่วยและผูส้นบัสนนุ อาทิ ศจช. ศดปช. แปลงใหญ่ ศพก.แห่งนี ้เป็นท่ีตัง้ของศนูยข์า้วชมุชน มี

การอนรุกัษ์และพฒันาพนัธุข์า้วไรพ่นัธุด์ี 12 สายพนัธุใ์นพืน้ท่ี มีเป้าหมายหลกั คือ ลดตน้ทนุการผลิต เพื่อเพิ่มรายไดท้ี่

มั่นคงแก่เกษตรกร โดยการผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วไรพ่นัธุด์ี ไดแ้ก่ พนัธุซ์ิวเกลีย้ง ขา้วเหนียวด า พนัธุลื์มผวั และขา้วไร่พนัธุอ์ื่น 

ๆ ไวก้ระจายใหก้บัสมาชิกและจ าหน่ายใหก้บัเกษตรกรทั่วไป และเป้าหมายหลกัอีกประการ ก็คือลดความเส่ียงจากการ



ปลกูพืชเชงิเดี่ยวของเกษตรกร มาเป็นการท าการเกษตรแบบผสมผสานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยการเพิม่

กิจกรรมการปลกูพืชที่หลากหลายตามแนวทางของโครงการสรา้งป่าสรา้งรายได ้รวมทัง้การจดัการผลผลิตและเพิ่มมลูค่า 

          โดยมีการจดัฐานเรียนรูแ้ละมีวิทยากรผูช้  านาญการประจ าสถานี เพื่อถา่ยทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีต่าง ๆ จาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณข์องจงัหวดัเลย และของเกษตรกรตน้แบบประจ าศูนยเ์รียนรู ้

จ านวน 7 ฐานเรียนรูป้ระกอบดว้ย 

          ฐานเรียนรูท้ี่ 1 เรื่องการปลกูขา้วไรแ่ละการแปรรูปขา้วไร ่โดย ศพก.ดา่นซา้ย 

          ฐานเรียนรูท้ี่ 2 เรื่องการจดัการดินและปุ๋ ยเพื่อลดตน้ทนุการผลิต โดยสถานีพฒันาที่ดินเลย 

          ฐานเรียนรูท้ี่ 3 เรื่องการท าปศสุตัวแ์บบพอเพียงเพื่อสรา้งรายไดเ้สรมิ โดยส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัเลย 

          ฐานเรียนรูท้ี่ 4 เรื่องการจดัการศตัรูพืชโดยการใชส้ารชีวภณัฑเ์พื่อลดตน้ทนุการผลิต โดยส านกังานเกษตรจงัหวดั

เลย 

          ฐานเรียนรูท้ี่ 5 เรื่องการท าบญัชีครวัเรือน โดยส านกังานตรวจบญัชีสหกรณเ์ลย 

          ฐานเรียนรูท้ี่ 6 เรื่องการท าประมง โดยส านกังานประมงจงัหวดัเลย 

          และฐานเรียนรูท้ี่ 7 เรื่องระบบการใหน้ า้รว่มกบัโซล่าเซลล ์โดยชลประทานจงัหวดัเลย 

          นอกจากนี ้ยงัมีการน าเสนอองคค์วามรูด้า้นการเกษตร และบรกิารเกษตรอื่น ๆ ใหเ้กษตรกร โดยมีหน่วยงานใน

สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์หน่วยงานอื่น ๆ ในระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ ทัง้ภาครฐั และเอกชนร่วมกนัในการ

จดังาน ตลอดจนไดม้ีศนูยเ์ครือขา่ย ศพก. กลุ่มวิสาหกจิชมุชนในพืน้ท่ี ไดน้ าสินคา้เกษตร สินคา้แปรรูปมารว่มจ าหน่าย ซึง่

การจดังานครัง้นี ้มเีกษตรกรเครอืข่ายตา่ง ๆ เขา้รว่มกจิกรรม จ านวน 100 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เกษตรน่าน พบปะกลุม่แปลงใหญ่ กาแฟไทยลั๊วะขุนน่าน เน้นย้ำผลิตกาแฟที่มี
คุณภาพ ส่งเสรมิใหม้ีการขายทางตลาดออนไลน์ 

เมื่อเวลา 10.00 น. วนัท่ี 24 ม.ค.63 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดัน่าน พรอ้มหวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย ส านกังานเกษตร

จงัหวดัน่าน และเกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ พบปะเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟไทยลั๊วะขนุน่าน อ าเภอเฉลิมพระ

เกียรติ จงัหวดัน่าน ระหวา่งการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดัน่าน กล่าววา่ ผลผลิตกาแฟนัน้ ตลาดยงัมีความตอ้งการผลผลิตกาแฟคณุภาพอีกเป็น

จ านวนมาก จึงไดเ้นน้ย า้ใหเ้กษตรกรด าเนินการผลิตสารกาแฟ ที่มีคณุภาพ ไดม้าตรฐาน เกรดพรเีมี่ยม โดยมกีารดแูล 

บ ารุงรกัษากาแฟตามหลกัวิชาการ หรือแนวทางเกษตรที่ดี และเหมาะสม ส่งเสรมิใหเ้กษตรกร มีการบรหิารจดัการแมลง

ศตัรูของกาแฟตามระยะการเจรญิเติบโต มีการจดัการผลผลิตตัง้แต่การเก็บเก่ียว น าผลผลิตเมล็ดกาแฟมาลอยน า้ คดัผล

ที่ไม่สมบรูณอ์อก การลา้ง ตาก สี แปรรูป การคั่ว เพื่อเพิ่มมลูคา่ผลผลิตกาแฟ และส่งเสรมิใหม้ีการขายทางตลาดออนไลน์ 

ซึ่งทางส านกังานเกษตรจงัหวดันา่นและส านกังานเกษตรอ าเภอ จะส่งเสรมิใหจ้ดัตัง้ศนูยจ์ดัการดินปุ๋ ยชมุชน(ศดปช.) เพื่อ

ส่งเสรมิใหน้ าเศษวสัดทุางการเกษตร มาผลิตเป็นปุ๋ ยอินทรียเ์พื่อใชใ้นแปลงปลกูกาแฟ ตามนโยบายลดการเผาในพืน้ท่ี

เกษตร และการส่งเสรมิใหม้ีการจดัตัง้ศนูยจ์ดัการศตัรูพชืชมุชน(ศจช.) เพื่อบรหิารจัดการ ควบคมุโรคและแมลงศตัรูพชื ซึ่ง

มีเป้าหมายในการผลิตกาแฟใหม้คีณุภาพ มีมาตรฐานปลอดภยัไปจนถึงมาตรฐานกาแฟอินทรียใ์นระยะต่อไป 
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วันท่ี 24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้ากลุม่/ฝ่าย สำนักงานเกษตร
จังหวัดน่าน และเกษตรอำเภอเฉลมิพระเกียรติ พบปะเกษตรกรกลุม่แปลงใหญ่กาแฟไทยลั๊วะขุนน่าน อำเภอเฉลมิพระเกียรติ 
จังหวัดน่าน ระหว่างการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยเกษตรจังหวัดน่านได้แนะนำหัวหน้ากลุม่/ฝ่าย 
และเจา้หน้าท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และกล่าวถึงการดำเนินงานกระบวนการกลุ่มของสมาชิกแปลงใหญ่กาแฟท่ีสามารถ
ส่งเสริมการลดต้นทุนและเพิ่มปรมิาณผลผลิตที่คณุภาพ ซึ่งเกษตรจังหวัดได้กล่าวเพิ่มเติมวา่ผลผลิตกาแฟตลาดยังมีความ
ต้องการกาแฟคุณภาพอีกมาก จึงเน้นย้ำให้เกษตรกรผลิตกาแฟที่มีคณุภาพ ได้มาตรฐานเกรดพรีเมี่ยม โดยมีการดูแลรักษาตาม
หลักวิชาการ ส่งเสรมิให้มีการบริหารจัดการแมลงศัตรูกาแฟตามระยะการเจริญเติบโต มีการจัดการผลผลิตตั้งแต่การนำผลเชอ
รี่กาแฟมาลอยนำ้คัดผลทีไ่ม่สมบูรณ์ออก การแปรรูป สี ตาก คั่ว เพือ่เพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟ ส่งเสรมิให้มีการขายทางตลาด
ออนไลน์ ตลอดจนวิทยาการผลิตกาแฟซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านและสำนักงานเกษตรอำเภอ จะส่งเสริมให้จดัตั้ง
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) เพื่อส่งเสรมิให้นำเศษวัสดุทางการเกษตรมาผลติปุ๋ยอินทรียเ์พื่อใช้ในแปลงปลูกกาแฟตาม
นโยบายลดการเผาในพื้นที่เกษตร และการส่งเสริมให้จดัตั้งศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) เพื่อบริหารจัดการควบคุมโรคและ
แมลงศัตรูพืช ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตกาแฟให้มีคณุภาพ มมีาตรฐานปลอดภยัไปจนถึงมาตรฐานกาแฟอินทรีย์ในระยะต่อไป 
บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนตังหวัดน่าน รายงาน 

 

 



 

 

 

 

 



 

ช่วงหน้าแล้งนี้ เพราะเป็นพืชใช้น้ำน้อย จะช่วยเสริมรายได้ช่วงแล้ง อีกทั้ง เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ให้กับดิน สามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรังเพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ 

เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2563ที่ผา่นมา นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ สำนักงานเกษตรจงัหวัดแพร่ กล่าวในการ
งานรณรงค์และประชาสมัพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกลูถั่ว ณ หอประชุมโรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) ต.หัวฝาย อ.
สูงเม่น จ.แพร่ ว่า การปลูกพืชตระกูลถั่ว เป็นการเพิ่มความอดุมสมบูรณ์ให้กับดิน สามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรังเพื่อลด
ปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ และพืชตระกลูถั่วยังเป็นพืชที่มีปริมาณโปรตีนสูง มีคณุค่าทางอาหาร และเป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันพ้ืนท่ีปลูกพืชตระกลูถั่วในประเทศลดลง ปริมาณผลผลิตกล็ดลงตามไปด้วย จึงทำให้มี
การนำเข้าพืชตระกูลถั่วจากต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการที่เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุดสีำหรับใช้ใน
การเพาะปลูก ซึ่งในปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการดำเนินการจัดตั้งศูนยผ์ลติเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถั่วชุมชน เพื่อผลิตเมลด็
พันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี เพื่อตอบสนองความต้องการดา้นเมล็ดพันธ์ุของเกษตรกร 

สำหรับจังหวัดแพร่ ในปีการเพาะปลูก 2560/61 จังหวัดแพร่มีพืน้ท่ีปลูกถั่วเหลือง 4,452 ไร่ และในปีการผลติ 2561/62 
จังหวัดแพร่มีพืน้ท่ีปลูกถั่วเหลืองจำนวน 3,973 ไร่ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกษตรกร มีการเพาะปลูกพืชตระกูลถั่วลดลง 
เนื่องมาจากเกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุดสีำหรับใช้ในการเพาะปลูก  ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดแพรไ่ด้
ดำเนินการจัดตั้งศูนยผ์ลติเมล็ดพนัธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน เพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชตระกลูถั่วพันธุ์ดีเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของเกษตรกรในชุมชน ปัจจุบันมีศนูย์ผลติเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถั่วชุมชน จำนวน 10 ศูนย์ มสีมาชิก รวม 200 คน พื้นที่ปลูก 
400 ไร่ ซึ่งในพ้ืนท่ี ต.หัวฝาย อ.สงูเม่น จ.แพร่ เป็นแหล่งผลติถั่วเหลืองที่สำคัญของจังหวัดแพร่ โดยมพีื้นที่ปลูกถ่ัวเหลือง



จำนวน 1,250 ไร่ และยังมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผูป้ลูกถั่วเหลอืงในพื้นที่ เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ถั่วเหลือง ตำบลหัวฝาย 
และศูนยผ์ลติเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถั่วชุมชน (ถั่วเหลือง) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 

โดยการจัดกิจกรรมจัดงานรณรงคส์่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วและการใช้เมลด็พันธ์ุดี เป็นกิจกรรมทีจ่ะช่วยให้เกษตรกรได้
ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิตพืชตระกูลถั่วในลักษณะของฐานการเรยีนรู้ และเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้แก่ผู้สนใจใช้เมลด็
พันธุ์เกิดความมั่นใจยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เดินหน้าประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตสำนึกเกษตรกรยุคใหมร่่วมใจหยุดเผา ลดปัญหาวิกฤติหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

        นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมี
ปัญหาวิกฤติหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน การคมนาคมขนส่งทางบก ทางอากาศและการท่องเที่ยว ซึ่งมีสาเหตุสำคญัประการหนึง่ คือ การเผาในพื้นที่
การเกษตรเพื่อเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก และการเผาในพื้นที่การเกษตรยังเป็นการทำลายโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้มงวดไม่ให้เกดิการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยสร้างการ
รับรู้ให้เกษตรกรไดต้ะหนักถึงผลกระทบจากการเผาในเวทีการถ่ายทอดความรู้และการประชาสัมพันธ์  

        สำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา รว่มกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ท้ัง 14 จังหวัดภาคใต้ 
ประชาสมัพันธ์และส่งเสริมให้เกษตรกรเตรยีมพื้นท่ีเพาะปลูก โดยวธิีการไถกลบตอซังทดแทนการเผา เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน ไดร้ับผลผลติสูง มีรายได้เพิ่มขึ้น 



และการนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาแปรสภาพใหเ้กิดประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การปลูกเหด็ฟาง การผลิตอาหารสัตว์ 
การทำถ่านอัดแท่ง และขอเน้นย้ำให้เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปทราบว่าผู้ใดเผาเศษวัสดุการเกษตรหรือเผาในพื้นที่
เกษตรกรรม มีความผดิตามกฎหมายอาญา มาตรา 220 “ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท 
หากพบการเผาเศษวสัดุในพ้ืนท่ีการเกษตรสามารถแจ้งเหตุไปยังสายด่วนฉุกเฉิน 1784 (ตลอด 24 ช่ัวโมง) ในส่วนของทุก
พื้นที่ แจ้ง 1362 (ตลอด 24 ช่ัวโมง) ในส่วนของพื้นที่ป่า 

        เมื่อเกษตรกรหยุดเผาในพืน้ท่ีการเกษตรแล้วจะไดส้ิ่งดี ๆ 5 อย่างคือ อากาศดี สุขภาพดี ดินดี สิ่งแวดล้อมดี รายไดด้ี 
เกษตรกรสนใจทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีส่ำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดใน
พื้นที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกอบกับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม้ีข้อห่วงใยเรื่องนี้เช่นเดียวกัน จึงมอบหมาย
ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชและวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร โดย
มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนป้องกันและเฝ้าระวัง รวมทั้ง
เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการป้องกันการเผา ตลอดจนกำกับ ดูแล การดำเนินงานแก้ไขปญัหา ติดตามสถานการณ์ 
เพือ่มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน และรายงานความก้าวหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 

            สำหรับแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 ที่เสนอ
เข้ามามี 4 โครงการ/แผนงาน ดังนี้ 

            1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ดำเนนิการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 กิจกรรม คือ 
1) ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย 2) สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร จำนวน 210 แห่ง พ้ืนท่ี 42 จังหวัด 

            2. โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรยี์ เพือ่ป้องกันหมอกควันในพ้ืนท่ีเกษตรภาคเหนือ โดยกรม
พัฒนาท่ีดิน จำนวน 2 กิจกรรม คอื 1) การไถกลบตอซัง พ้ืนท่ีเป้าหมาย 70,000 ไร่ 2) การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 
3,650 ตัน 

            3. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 45,000 ไร่ ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายากหรือ
ไม้ประจำถิ่น โดยสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. 

            4. แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยปฏิบัติการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่น
ของหมอกควันรวมทั้งเพิ่มความชุม่ชื้นให้กับพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งขณะนีไ้ด้มีจังหวัดรายงาน
สถานการณ์พื้นที่การเผา รวม 23 จังหวัด ไม่มสีถานการณ์ 43 จังหวัด  



            ด้าน นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร แจ้งถึงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของ
กรมส่งเสรมิการเกษตร ท่ีได้ดำเนนิการ มีดังนี้ 1) จัดประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อพัฒนาเจา้หน้าท่ีและเตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินงานโครงการส่งเสรมิการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ระหว่างวันท่ี 21 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่
ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหนา้ที่จากจังหวัดเป้าหมาย 42 จังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 
และศูนย์ปฏิบัติการ รวม 100 ราย 2) กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อจดัตั้งเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา รวม 226 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 108 ของเป้าหมาย (130 ตำบล + 96 ศพก.) 3) กรมส่งเสรมิการเกษตรได้มหีนังสือสั่งการไปยังทุกจังหวัด และทุก
หน่วยงานของกรมฯ ให้ควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกดิการเผาในพื้นที่การเกษตรอยา่งเคร่งครัด เร่งสร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนบัสนุนมาตรการต่างๆ กับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อม
ทั้งขับเคลื่อนผ่านเวทีระดับจังหวดั ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณร์ะดับจังหวัด (อ.พ.ก.) และ
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลือ่นงานนโยบายสำคัญและการแกไ้ขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : 
CoO) 4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อตา่งๆ ซึ่งได้มีการจัดงานรณรงค์ระดบัจังหวัดแล้ว 3 ครั้ง ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ น่าน และจังหวัด
เชียงราย และจังหวัดที่เหลือในกลุม่ภาคเหนือมีแผนการจัดงานรณรงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 5) กำหนดจัดงาน 
“Kick-Off รณรงค์หยดุการเผาในพื้นที่การเกษตร” ในวันท่ี 28 มกราคม 2563 ณ อำเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม  

            สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสรมิการหยุดเผาในพืน้ท่ีการเกษตร ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เกษตรเพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและนำเสนอทางเลือกให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อลดการเผา ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน คืนชีวิตให้ดิน ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ท่ีเหลือท้ิงในแปลง
เพาะปลูก มาทำปุ๋ยอนิทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ทางเลือกท่ี 3 นำเศษวัสดุการเกษตร มาใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น นำมาอดั
ก้อน หรือนำมาทำอาหารหมักเลี้ยงโค ทางเลือกที่ 4 นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตเป็น
เชื้อเพลิงอัดแท่ง หรืออัดก้อน ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเหด็ หรือนำมาผลิตกระดาษ ทางเลือกที่ 6 คอื นำเศษใบไม้ เศษฟาง 
เศษหญ้า ท่ีแห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นพืช และทางเลือกที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวสัดเุพาะปลูก ขณะนี้อยู่
ระหว่างการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 10,617 ราย คดิเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ออกหน่วยให้ความรู้แก่เกษตรกร เกี่ยวกับการปลูกต้นพันธุ์จิงจูฉา่ย ในหน่วยบริการ
โครงการ “หน่วยบำบดัทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
หนองปลิง หมู่ท่ี 1 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เพื่อให้เกษตรกร นำไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็น
การลดรายจา่ยของเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง 

 

 



 

 

 

 



 

เกษตรกรปลูกดอกดาวเรืองนครพนม ได้รบัอานิสงส์จากเทศกาลตรษุจีน ยอดสั่งจองจนผลิตไม่ทัน  

            วันท่ี 24 มกราคม 2563 ทีจ่ังหวัดนครพนม บรรยากาศเทศกาลตรุษจีนไม่เพียงรา้นค้าท่ีจำหน่ายเสื้อผ้า ของเซ่น
ไหว้เท่านั้นที่ได้รับความนิยม แตร่า้นอาหารต่าง ๆ ก็เต็มไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวท่ีพาครอบครัวออกไปรับประทาน
อาหารเช่นเดยีวกัน นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ปลูกดอกดาวเรืองขายเช่นกัน เพราะชาวไทย ชาวลาว ชาวไทยเชื้อสาย
จีนและเวยีดนามในจังหวัดนครพนม มีความเชื่อกันว่าดอกดาวเรืองเป็นดอกไมม้งคล ที่เมื่อนำไปประดับตกแต่งบ้านเรือนและ
ร้านค้าแล้ว จะทำให้คนในบ้านอยูก่ันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ร้านค้ามีความเจรญิรุ่งเรืองเหมือนช่ือดอกไม ้ดังนั้นจึงมีการสั่งจองไป
ยังเกษตรกรผู้ปลูกกันล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาดอกดาวเรืองในช่วงนี้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว จากปกติดอกละประมาณ 
50 สตางค์ เป็นดอกละประมาณ 1 บาท คาดมเีงินหมุนเวียนกว่า 50,000 บาท  

            นางประพาส ลีคำ หนึ่งในเกษตรกรที่ปลูกดอกดาวเรืองบา้นดอนโมง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองญาติ อำเภอ เมือง จังหวัด
นครพนม เปิดเผยว่า ช่วงใกล้ปีใหม่และตรุษจีนของทุกปี ชาวบ้านแถวนี้จะมีการปลูกดอกดาวเรืองเพิม่มากข้ึนกว่าปกติเพราะ
ได้รับความนิยมจากพ่อค้าและประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีจะนำไปประดับตกแต่งตามบ้านเรือนและรา้นค้าของตนเองให้มีความ
สวยงาม โดยเฉพาะช่วงตรุษจีนถือว่าได้รับความนิยมเป็นพิเศษเพราะคนในพ้ืนท่ีที่เป็นคนไทยเช้ือสายจีนและเวยีดนาม จะมี
การสั่งจองล่วงหน้าเยอะมากจนแต่ละคนผลิตไม่ทัน โดยราคาดอกดาวเรืองจะตกอยู่ทีด่อกละประมาณ 1 บาท แต่ถ้านำต้น



ดาวเรืองบรรจุลงกระถางทำให้เปน็พุ่มสวยงามจะไดร้าคาสูงขึ้นไปอีก ราคาจะตกอยู่ท่ีกระถางละ 100 - 150 บาท ซึ่งตนเอง
และครอบครัวก็ทำในลักษณะนี้มากกว่าขายเป็นดอก ถือว่าเป็นอีกช่วงที่สร้างรายได้ให้กับทุกคนในระยะเวลาการปลูกเพียง 
70 วัน ที่สำคญัดูแลง่ายและต้นทุนต่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

นครพนม –  วันท่ี 23 มกราคม 2563 ที่บริเวณโรงเรียนบ้านหมมู้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นาย
สยาม ศริิมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหวัหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงสาธารณสุข ปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรต้นแบบ นำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งท่ี 1 
ออกให้บริการถ่ายทอดองค์ความรูท้างด้านการเกษตร การดูและสุขภาพเบื้องต้นตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับประชาชน
ในพื้นที่แบบครบวงจรในจุดเดยีวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการแบ่งพ้ืนท่ีให้บริการออกเป็นคลินกิต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกร
ได้เลือกเรยีนรู้ตามที่ต้องการ ประกอบไปด้วย คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศสุัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน 
คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกยางพารา คลินิกหม่อนไหม คลินิกปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม คลินกิเกษตรและสหกรณ์ 
คลินิกสาธารณสุข คลินิกอารักขาพืช และคลินิกศูนยส์่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร นอกจากนี้ยังได้นำ
พันธุ์ปลา พันธุ์พืช ยารักษาโรคในสัตว์ และบริการอื่น ๆ ไปมอบใหด้้วยเช่นเดียวกัน 

 

โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการเนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล ท่ีพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา 
ในพุทธศักราช 2545 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทาง
การเกษตรแก่เกษตรกรตามความต้องการ และความเหมาะสมของพื้นที่ทำให้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
เสรมิสร้างความรู้และฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมของพื้นที่แก่เกษตรกรและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการรณรงค์ฟ้ืนฟู
เกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนา แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรสามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

 

 



 

 

วันท่ี 23 ม.ค. 63 ที่บรเิวณโรงเรยีนบ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 โดยมีนายร่มไม้ นวล
ตา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจดังานในครั้งนี้ นอกจากน้ียังมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่มารับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกระทรวงสาธารณสุขจำนวนมาก นอกจากน้ีแล้วยังได้มีการมอบพันธุ์ปลา มอบพันธุ์พืช ยารักษาสัตว์ และบริการต่างๆ อีก
มากมายมเีกษตรกรเข้ารับการบรกิารมากกว่า 250 ราย จากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลยอดชาติและใกล้เคียง 

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการเนื่องในวโรกาสอัน
เป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสรยิยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการไว้ใน
พระราชานุเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแกเ่กษตรกร เพือ่แก้ไขปัญหาดา้นการผลติที่รวดเรว็ ทั่วถึง ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมพัฒนา แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรใหส้ามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบตัิงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมายที่มีปญัหาได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การ
วิเคราะหด์ิน การวินิจฉยัโรคพืช โรคสตัว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริม
เพิ่มเตมิควบคู่กันไปด้วย 



จังหวัดนครพนม ได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งท่ี 1 ณ บรเิวณโรงเรยีนบา้นหมูม้น ตำบลดอนเตย 
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช 
คลินิกข้าว คลินิกปศสุัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกยางพารา คลินิกหม่อนไหม คลินิก
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม คลินกิอ่ืนๆ เช่น คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกสาธารณสุข คลินิกอารกัขาพืช คลินิกศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร พร้อมจัดกิจกรรมเสริม ได้แก่ การเสรมิสร้างความรู้ นิทรรศการตามความ
ต้องการของเกษตรกร รวมทั้งกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรปู สินค้าเกษตรจากกลุม่เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอเชิญผู้สนใจองค์ความรู้ด้านการเกษตร เยีย่มชมเทคโนโลยีและนวตักรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร จากกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์ม
เมอร์ภาคอีสาน ภายในงานวันเกษตรภาคอีสาน  

            ภายในโดมจัดนิทรรศการการจำหนา่ยและแสดงสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่จาก 20 จังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนกว่า 40 บูธ เช่น ฟาร์มเห็ด จากสวนเกษตรดอนเค็ง จังหวัดขอนแก่น โชว์การแปรรูปผลติภณัฑ์
จากเห็ด ผลิตภัณฑ์เบเกอรรี่จากขา้วหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด หอมแดงอินทรีย์ จังหวัดศรสีะเกษ ปุ๋ยหมักและมูลไสเ้ดือนเพื่อ
การพาณิชย์จากจังหวัดหนองคาย  

            นายธนินโชตน์ เลิศนิธิธีรพร ท่ีปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูจ้ัดการฝา่ยการตลาด จาก บริษัท 
อีคิวฟาร์ม จำกัด กลา่วว่า ได้นำนวัตกรรมมาใช้ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อลดต้นทุน นวัตกรรมเพิ่มมลูค่าจาก
มูลไส้เดือน เช่น น้ำสกัดมลูไส้เดือน และผลิตภัณฑส์เปรย์ดบักลิ่น (ดับกลิ่นเท้า) จากมลูไส้เดือน ซึ่งสามารถสร้างรายไดเ้ฉลีย่
เดือนละ 4-5 หมื่นบาท 

            ด้านนางสาวนลินภัสร์ เจียรปภาวิทย์ (เจียระปะภาวิด) เลขานุการยังสมาร์ทฟารม์เมอร์ ระดบัภาค กล่าวว่า การ
รวมกลุม่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอรภ์าคอีสาน ท้ัง 20 จังหวัด ส่งผลทำใหม้ีการยกระดับเรื่องของภาคการเกษตร เนื่องจากคนรุ่น
ใหม่หันมาทำการเกษตรมากขึ้น ซึง่มีต้นทุนความรู้และต้นทุนทางสังคม สมารถแปรรูปผลิตภัณฑส์ินคา้เกษตรในรูปแบบต่างๆ 
ทำให้การพัฒนาด้านการเกษตรดขีึ้น ภายในงานมีการจัดบูธของผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ และรับฟังการให้ความรูจ้าก
วิทยากร เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำมา
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ทีส่นใจ สามารถสอบถามองค์ความรู้ในเรื่องของการเกษตรได้ ภายในงานวันเกษตรภาคอีสาน ซึ่ง
จัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


