สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 25-28 มกราคม 2563
ส่วนกลาง
ประเด็น
เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
หยุดเผา

หัวข้อข่าว
1. ช่วงมะม่วงออกดอก ระวัง “เพลี้ยจักจั่นมะม่วง” กรมส่งเสริม
การเกษตร แนะวิธีจัดการให้อยู่หมัด
2. เกษตรฯ วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่
เกษตรกรรม มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน
3. ก.เกษตรฯ ขอมีส่วนร่วมช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตัง้
คณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการผาเศษชากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุ
ทางการเกษตร ในพื้นที่การเกษตรบูรณาการหน่วยงานในสังกัดแก้ปัญหา
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
4. เกษตรฯ วางแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาหารเผาในพื้นที่เกษตรกรรม
มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน
5. เกษตรฯ ตั้งคณะทำงานหยุดเผามุ่งลดฝุ่นหมอกควัน
6. เกษตรฯ วางแนวป้องกัน ลดเผาในพื้นที่เกษตร แก้ฝุ่นพิษ

วันเกษตรภาคอีสาน
ประจำปี 2563

งานมะขามหวาน
วิสาหกิจชุมชน

ช่องทางการเผยแพร่
THAILANDPLUS
ThaiPR.net
RYT9

RYT9
แนวหน้า
สยามรัฐ

7. เกษตรฯ วางแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาหารเผาในพื้นที่เกษตรกรรม
มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
เผาในพื้นที่เกษตรกรรม มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน
9. เกษตรฯตั้งคณะป้องกันฯเผาเศษซากจากพืช ลดปัญหาฝุ่น PM2.5

www.parliament.go.th

10. หยุดเผาพร้อมกันทั่วประเทศ…เกษตรฯเผย 4 แนวทาง มุ่งลดปัญหา
ฝุ่นหมอกควัน
11. เกษตรฯ วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่
เกษตรกรรม มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน
12. ขอเชิญชวนชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวชมงาน วันเกษตร
ภาคอีสานประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญการจัดงาน "สืบสานงานพ่อ ต่อ
ยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ"
13. มข. ร่วมกับภาครัฐ เกษตรกร และประชาชน จัดพิธีเปิดงานวันเกษตร
ภาคอีสาน ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 30
14. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธ
เกษตรกรรุ่นใหม่(Young Smart Farmers) ภาคอีสาน
15. เพชรบูรณ์ประกวดสุดยอดมะขามหวาน ชิงถ้วยพระราชทาน"กรม
สมเด็จพระเทพฯ"
16. กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมนายกฯ ลง
พื้นที่นราธิวาส

เกษตรก้าวไกล

เทคโนโลยีชาวบ้าน
สยามรัฐ

thailandpkus
สำนักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
คมชัดลึก
สำนักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
สยามรัฐ
Gimyong News

ดินปุ๋ย
ส่วนภูมิภาค
ประเด็น
เกษตรกรรุ่นใหม่

17. สสก.3 ระยอง นำสื่อมวลชนชมความสำเร็จ“วิสาหกิจชุมชนแปลง
ใหญ่ขนุนตำบลหนองเหียง”ชูเป็นขนุน GI อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
18. ภาพข่าว : สัมมนา
หัวข้อข่าว
19. เกษตรยุคให่ที่ก้าวทันโลกอย่างพอเพียง

เทคโนโลยีชาวบ้าน
เดลินิวส์

ช่องทางการเผยแพร่
สำนักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
ปลูกป่าวิถีพอเพียง 20. น่าน-เกษตรน่านเยี่ยมโครงการปลูกป่าวิถีพอเพียงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ www.timenews2017.net
บ้านเปียงก่อ
Field Day
21. เกษตรเลย จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เริ่มต้นฤดูกาลผลิต
สำนักข่าว
แก่เกษตรกร อำเภอด่านซ้าย
กรมประชาสัมพันธ์
แปลงใหญ่กาแฟ
22. เกษตรน่าน พบปะกลุ่มแปลงใหญ่ กาแฟไทยลั๊วะขุนน่าน เน้นย้ำผลิต
สำนักข่าว
กาแฟที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการขายทางตลาดออนไลน์
กรมประชาสัมพันธ์
23. เกษตรจังหวัดน่าน พบปะกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟไทยลั๊วะขุนน่าน
ข่าวข้าราชการ
โครงการเกษตรเพื่อ 24. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
คมชัด
อาหารกลางวัน
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
AEC TV
ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
พืชใช้น้ำน้อย
25. ช่วงหน้าแล้งนี้ เพราะเป็นพืชใช้น้ำน้อย จะช่วยเสริมรายได้ช่วงแล้ง
แพร่ข่าว
อีกทั้ง เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน สามารถปลูกทดแทนข้าวนา
ปรังเพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ
หยุดเผา
26. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เดินหน้า
สำนักข่าว
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกเกษตรกรยุคใหม่ร่วมใจหยุดเผา
กรมประชาสัมพันธ์
27. เกษตรฯ วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่
เกษตรดอทคอม
เกษตรกรรม มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน
28. เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
Gimyong news
ดอกดาวเรือง
29. เกษตรกรปลูกดอกดาวเรืองนครพนม ได้รับอานิสงส์จากเทศกาล
สำนักข่าว
ตรุษจีน ยอดสั่งจองจนผลิตไม่ทัน
กรมประชาสัมพันธ์
จิงจูฉ่าย
30. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ให้ความรู้แก่เกษตรกร เกี่ยวกับ
สำนักงานประชาสัมพันธ์
การปลูกต้นพันธ์จิงจูฉาย
เขต3 เชียงใฟม่
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 31. จ.นครพนมออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการ
77 ข่าวเด็ด
ประชาชนอำเภอนาทม
32. จ.นครพนม จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนทีบริการให้ความรู้ด้านเกษตรครบ
Talknewsonline.com
วงจร พัฒนาองค์ความรู้กับเกษตรกรในพื้นที่
งานวันเกษตรภาค 33. ขอเชิญผู้สนใจองค์ความรู้ด้านการเกษตร เยี่ยมชมเทคโนโลยีและ
สำนักข่าว
อีสาน
นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร จากกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มมอร์ภาคอีสาน
กรมประชาสัมพันธ์
ภายในงานวันเกษตรภาคอีสาน
ศัตรูพืช
34. ภาพข่าว : กำจัดศัตรูพืช
ไทยรัฐ
อบรมเกษตรกร
35. อบรมพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่
ไทยรัฐ
ภัยแล้ง
36. แนะแนวทางรับมือแล้ง
ไทยรัฐ

โครงการโรงเรียน 37. โครงการโรงเรียนเกษตรกรผักตามพระราชดำริ
เกษตรกรผักตาม
พระราชดำริ
คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ 38. นครพนมออกหน่วยคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

ช่วยกันแลพังงา
เดลินิวส์

ในระยะนี้เป็นช่วงที่มะม่วงเริ่มออกดอก กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนให้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงเฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่น ซึ่งระยะ
ที่ทำความเสียหายมากทีส่ ุด คือ ระยะที่มะม่วงกำลังออกดอกโดยดูดน้ำเลีย้ งจากช่อดอกทำให้แห้งและดอกร่วง ติดผลน้อย
หรือไม่ติดเลย ระหว่างที่เพลี้ยจักจัน่ ดูดกินน้ำเลี้ยงจะถ่ายมูลมีลักษณะเป็นน้ำหวานเหนียวๆ ติดตามใบ ช่อดอก ผล และรอบๆ
ทรงพุ่ม ทำให้ใบมะม่วงเปียก ต่อมาจะเกิดราดำปกคลุม ถ้าเกิดมีราดำปกคลุมมาก มีผลต่อการสังเคราะห์แสงของมะม่วงได้
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขอแนะเกษตรกรชาวสวนมะม่วง โดยช่วงที่มะม่วงกำลังออกดอก ให้
หมั่นสำรวจสวนมะม่วงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หากพบแมลงขนาดเล็กคล้ายจักจั่น กระโดดไป-มา เวลาเดิน
เข้าใกล้ต้นมะม่วง หรือพบน้ำเหนียวๆ คล้ายน้ำหวานติดตามใบ ช่อดอก ผล และมีราดำขึ้นปกคลุม สามารถจัดการเบื้องต้น
โดยในระยะที่ดอกมะม่วงกำลังบาน การฉีดพ่นน้ำเปล่าในตอนเช้าจะช่วยให้การติดมะม่วงดีขึ้น และยังช่วยลดปัญหาช่อดอก
และใบดำจากราดำด้วย ใช้กับดักแสงไฟดัก จับตัวเต็มวัยเพลี้ยจักจัน่ มะม่วงที่บินมาเล่นไฟ เพื่อช่วยลดความความเสียหาย
นอกจากนี้ เกษตรกรควรตัดแต่งกิง่ ทรงพุ่มต้นมะม่วง หลังจากการเก็บเกี่ยว ให้โปร่งอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดที่หลบซ่อนต่อการ
แพร่ขยายพันธุ์ของเพลี้ยจักจั่นมะม่วงได้

สำหรับแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 ที่เสนอเข้ามามี 4
โครงการ/แผนงาน ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1)
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย 2) สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร จำนวน 210 แห่ง พื้นที่ 42 จังหวัด
2. โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุย๋ อินทรีย์ เพือ่ ป้องกันหมอกควันในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ โดยกรม
พัฒนาที่ดิน จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1) การไถกลบตอซัง พื้นที่เป้าหมาย 70,000 ไร่ 2) การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
3,650 ตัน
3. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปทีด่ ิน 45,000 ไร่ ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายากหรือไม้
ประจำถิ่น โดยสำนักงานการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก.
4. แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยปฏิบตั ิการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่น
ของหมอกควันรวมทั้งเพิ่มความชุม่ ชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งขณะนีไ้ ด้มีจังหวัดรายงาน
สถานการณ์พื้นที่การเผา รวม 23 จังหวัด ไม่มสี ถานการณ์ 43 จังหวัด

ด้านนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งถึงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ทีไ่ ด้ดำเนินการ มีดังนี้ 1) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่
ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเป้าหมาย 42 จังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
และศูนย์ปฏิบัติการ รวม 100 ราย 2) กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดตั้งเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา รวม 226 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 108 ของเป้าหมาย (130 ตำบล + 96 ศพก.) 3) กรมส่งเสริมการเกษตรได้มหี นังสือสั่งการไปยังทุกจังหวัด และทุก
หน่วยงานของกรมฯ ให้ควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด เร่งสร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการต่างๆ กับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อม
ทั้งขับเคลื่อนผ่านเวทีระดับจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) และ
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลือ่ นงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation :
CoO) 4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งได้มีการจัดงานรณรงค์ระดับจังหวัดแล้ว 3 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน และจังหวัด
เชียงราย และจังหวัดที่เหลือในกลุม่ ภาคเหนือมีแผนการจัดงานรณรงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 5) กำหนดจัดงาน
"Kick-Off รณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร" ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและนำเสนอทางเลือกให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อลดการเผา ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน คืนชีวิตให้ดิน ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่เหลือทิ้งในแปลง
เพาะปลูก มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ทางเลือกที่ 3 นำเศษวัสดุการเกษตร มาใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น นำมาอัด
ก้อน หรือนำมาทำอาหารหมักเลี้ยงโค ทางเลือกที่ 4 นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตเป็น
เชื้อเพลิงอัดแท่ง หรืออัดก้อน ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเห็ด หรือนำมาผลิตกระดาษ ทางเลือกที่ 6 คือ นำเศษใบไม้ เศษฟาง
เศษหญ้า ที่แห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นพืช และทางเลือกที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูก ขณะนี้อยู่
ระหว่างการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 10,617 ราย คิดเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมาย

ก.เกษตรฯ ขอมีส่วนร่วมช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตั้งคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช
และเศษวัสดุทางการเกษตร ในพืน้ ที่การเกษตร บูรณาการหน่วยงานในสังกัดแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการ
เผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่การเกษตร ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม ว่า
จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในหลายพื้นที่ของประเทศ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ ไอเสีย
รถยนต์ในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่น การประกอบโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษจากการทำการเกษตร และหมอกควันที่
เกิดจากการเผาเศษวากพืชหรือวัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ในพืน้ ที่การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ตั้ง
คณะทำงานฯ ดังกล่าว เพื่อบูรณาการหน่วยงานในสังกัดอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ
แผนป้องกันและเฝ้าระวังเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตร เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการ
ป้องกันต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแล การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและรายงานผลการดำเนินการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ
ก.เกษตรฯ ขอมีส่วนร่วมช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตั้งคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช
และเศษวัสดุทางการเกษตร ในพืน้ ที่การเกษตร บูรณาการหน่วยงานในสังกัดแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
นายอนันต์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จดั ทำโครงการ/แผนงาน เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
กาคเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่
การเกษตร จำนวน 2 กิจกรรม คือ การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย และการสร้างเครือข่าย
เกษตรกรปลอดการเผา เป้าหมาย 150 ตำบล และ 80 ศพก.ในพืน้ ที่ 42 จังหวัด จำนวน 226 แห่ง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม
รณรงค์หยุดการเผา และได้มีการรณรงค์ไปแล้ว 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และจะดำเนินการกิจกรรมต่อเนื่องใน
จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ 2) โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกัน
มอกควันในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ จำนวน2 กิจกรรม คือ การไถกลบตอซัง เป้าหมาย 70,000 ไร่ การผลิตปุ๋ยหมักสูตร
พระราชทาน 3,645 ตัน งบประมาณการดำเนินงาน 38.994 ล้านบาท 3)โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูป

ที่ดิน 45,000 ไร่ โดยส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายากหรือไม้ประจำถิ่น และ 4) แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า โดยปฏิบัติการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่นของหมอกควันและไฟป่า ซึ่งกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตรจะเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ให้เร็วขึ้น โดยจะเปิดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ จำนวน 7 ศูนย์
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัด คือ 1) ให้กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายเกษตร
จังหวัดบูรณาการแผนงานโครงการฯ ในพื้นที่การเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประสานการ
ปฏิบัติการร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมอบหมายเกษตรอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานใน
สังกัด จัดชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ เพื่อออกตรวจ ป้องปราม ระงับ ยับยั้ง และแจ้งเหตุการณ์เผาในพื้นที่การเกษตร 2) ให้
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด รายงานผลการดำเนินการงานในพื้นที่ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 3) ให้กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อำนวยการ กำกับ
ติดตาม ให้หน่วยงานในระดับจังหวัดปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 4) ให้อธิบดีและหัวหน้าสนับสนุนการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ 5) ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายผูต้ รวจกระทรวงเกษตรฯ
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และ 6) ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการดำเนินงาน
ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบต่อไป
นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีมติให้จดั ตั้งคณะทำงานชุดเล็ก จำนวน 3 คณะ ใน 3 สินค้าเกษตร คือ ข้าว ข้าวโพด และอ้อย เพื่อ
หาพืน้ ที่เสี่ยงที่ยังมีการเผาและมีแนวโน้มที่จะมีการเผา และหามาตรการในการดำเนินในเรื่องดังกล่าว ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวต่อไป

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการเกิดปั ญหาฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในหลายพืน
้ ทีข
่ องประเทศ ทัง้ ทีเ่ กิดจากธรรมชาติ ไอเสียจากรถยนต์ใน
เมืองใหญ่ การประกอบโรงงานอุตสาหกรรม และหมอกควันทีเ่ กิดจากการเผาเศษซากพืช/
วัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพืน
้ ทีก
่ ารเกษตร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได ้มีข ้อสัง่ การให ้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องเร่งหาแนวทางป้ องกันและแก ้ไข
ปั ญหาดังกล่าว ประกอบกับ นายเฉลิมชัย ศรีออ
่ น รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได ้มีข ้อห่วงใยเรือ
่ งนี้เช่นเดียวกัน จึงมอบหมายให ้มีการแต่งตัง้ คณะทางานป้ องกันและ
เฝ้ าระวังการเผาเศษซากพืชและวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพืน
้ ทีเ่ กษตร โดยมี
หัวหน ้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นคณะทางาน เพือ
่ จัดทาแผน
ป้ องกันและเฝ้ าระวัง รวมทัง้ เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการป้ องกันการเผา ตลอดจน
กากับ ดูแล การดาเนินงานแก ้ไขปั ญหา ติดตามสถานการณ์ เพือ
่ มุง่ ลดปั ญหาฝุ่ นหมอกควัน และ
รายงานความก ้าวหน ้าให ้รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ

สาหรับแผนงาน/โครงการเพือ
่ สนับสนุนการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาการเผาในพืน
้ ทีเ่ กษตรกรรม
ปี 2563 ทีเ่ สนอเข ้ามามี 4 โครงการ/แผนงาน ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพืน
้ ทีก
่ ารเกษตร ดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
จานวน 2 กิจกรรม คือ 1) ถ่ายทอดความรู ้แก่เกษตรกร เป้ าหมาย 16,800 ราย 2) สร ้าง
เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพือ
่ สร ้างกลไกการขับเคลือ
่ นการแก ้ไขปั ญหาการเผาในพืน
้ ที่
การเกษตร จานวน 210 แห่ง พืน
้ ที่ 42 จังหวัด
2. โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ ยอินทรีย ์ เพือ
่ ป้ องกันหมอกควันในพืน
้ ทีเ่ กษตร
ภาคเหนือ โดยกรมพัฒนาทีด
่ น
ิ จานวน 2 กิจกรรม คือ 1) การไถกลบตอซัง พืน
้ ทีเ่ ป้ าหมาย
70,000 ไร่ 2) การผลิตปุ๋ ยหมักสูตรพระราชทาน 3,650 ตัน
3. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรป
ู ทีด
่ น
ิ 45,000 ไร่ ส่งเสริมการปลูกไม ้ยืนต ้น ไม ้
ป่ า ไม ้หายากหรือไม ้ประจาถิน
่ โดยสานักงานการปฏิรป
ู ทีด
่ น
ิ เพือ
่ เกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก.
4. แผนบรรเทาปั ญหาหมอกควันและไฟป่ า ด ้วยปฏิบัตก
ิ ารฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศ
่ ชืน
้ ให ้กับพืน
เพือ
่ ลดความหนาแน่นของหมอกควันรวมทัง้ เพิม
่ ความชุม
้ ทีป
่ ่ าไม ้ โดยกรมฝนหลวง
และการบินเกษตร ซึง่ ขณะนี้ได ้มีจังหวัดรายงานสถานการณ์พน
ื้ ทีก
่ ารเผา รวม 23 จังหวัด ไม่ม ี
สถานการณ์ 43 จังหวัด

ั ชาญ เลีย
ด ้านนายอาชว์ชย
้ งประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจ ้งถึงผลความก ้าวหน ้า
การดาเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ทีไ่ ด ้ดาเนินการ มีดังนี้ 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ าร
เพือ
่ พัฒนาเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละเตรียมความพร ้อมในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาใน
พืน
้ ทีก
่ ารเกษตร ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คด
ิ จังหวัด
เชียงใหม่ มีเจ ้าหน ้าทีจ
่ ากจังหวัดเป้ าหมาย 42 จังหวัด สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง และศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ าร รวม 100 ราย 2) กาหนดพืน
้ ทีเ่ ป้ าหมายเพือ
่ จัดตัง้ เครือข่าย
เกษตรปลอดการเผา รวม 226 แห่ง คิดเป็ นร ้อยละ 108 ของเป้ าหมาย (130 ตาบล + 96
ศพก.) 3) กรมส่งเสริมการเกษตรได ้มีหนังสือสัง่ การไปยังทุกจังหวัด และทุกหน่วยงานของกรม
ฯ ให ้ควบคุม กากับดูแล และเข ้มงวดไม่ให ้เกิดการเผาในพืน
้ ทีก
่ ารเกษตรอย่างเคร่งครัด เร่ง
สร ้างการรับรู ้ให ้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา รวมทัง้ ให ้ความร่วมมือและสนับสนุน
มาตรการต่างๆ กับหน่วยงานในพืน
้ ที่ พร ้อมทัง้ ขับเคลือ
่ นผ่านเวทีระดับจังหวัด ได ้แก่
คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) และคณะกรรมการ
อานวยการขับเคลือ
่ นงานนโยบายสาคัญและการแก ้ไขปั ญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of
่ ต่างๆ ซึง่ ได ้มีการจัดงานรณรงค์ระดับจังหวัดแล ้ว
Operation : CoO) 4) ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ
3 ครัง้ ทีจ
่ ังหวัดเชียงใหม่ น่าน และจังหวัดเชียงราย และจังหวัดทีเ่ หลือในกลุม
่ ภาคเหนือมี
แผนการจัดงานรณรงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 5) กาหนดจัดงาน "Kick-Off รณรงค์หยุด
การเผาในพืน
้ ทีก
่ ารเกษตร" ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สาหรับวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพืน
้ ทีก
่ ารเกษตร ต ้องการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพือ
่ ป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาการเผาในพืน
้ ทีก
่ ารเกษตร ด ้วยการ
ถ่ายทอดความรู ้แก่เกษตรกรและนาเสนอทางเลือกให ้เกษตรกรปรับเปลีย
่ นวิธก
ี ารเพือ
่ ลดการเผา
ได ้แก่ ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข ้าว ใบอ ้อย หรือเศษซากพืช เพือ
่ เพิม
่ ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน คืนชีวต
ิ ให ้ดิน ทางเลือกที่ 2 นาเศษตอซังฟางข ้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอืน
่ ๆ
ทีเ่ หลือทิง้ ในแปลงเพาะปลูก มาทาปุ๋ ยอินทรีย ์ ปุ๋ ยหมัก เพือ
่ ใช ้ทดแทนปุ๋ ยเคมี ทางเลือกที่ 3
นาเศษวัสดุการเกษตร มาใช ้เลีย
้ งสัตว์ เช่น นามาอัดก ้อน หรือนามาทาอาหารหมักเลีย
้ งโค
้ เพลิง
ทางเลือกที่ 4 นามาใช ้ประโยชน์ทางด ้านพลังงาน เป็ นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตเป็ นเชือ
อัดแท่ง หรืออัดก ้อน ทางเลือกที่ 5 นามาเพาะเห็ด หรือนามาผลิตกระดาษ ทางเลือกที่ 6 คือ
นาเศษใบไม ้ เศษฟาง เศษหญ ้า ทีแ
่ ห ้งมาคลุมบริเวณโคนต ้นพืช และทางเลือกที่ 7 นาเปลือก
ซังข ้าวโพดหรือฟางมาทาวัสดุเพาะปลูก ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการถ่ายทอดความรู ้แก่เกษตรกร
จานวน 10,617 ราย คิดเป็ นร ้อยละ 63 ของเป้ าหมาย

.

สำหรับแผนงาน/โครงการสนับสนุนป้องกันแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 ที่เสนอเข้ามามี 4 โครงการ/
แผนงานดังนี้ 1.โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 2 กิจกรรมคือ ถ่ายทอดความรู้
แก่เกษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการเผาใน
พื้นที่การเกษตร 210 แห่ง พื้นที่ 42 จังหวัด 2.โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุย๋ อินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกควันใน
พื้นที่เกษตรภาคเหนือ โดยกรมพัฒนาที่ดิน 2 กิจกรรม คือ การไถกลบตอซัง พื้นที่เป้าหมาย 70,000 ไร่ การผลิตปุ๋ยหมัก
สูตรพระราชทาน 3,650 ตัน 3.โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรปู ที่ดิน 45,000 ไร่ ส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า
ไม้หายากหรือไม้ประจำถิ่น โดยสำนักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. และ4.แผนบรรเทาปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า ด้วยปฏิบตั ิการฝนหลวง ซึ่งมีจังหวัดรายงานสถานการณ์พื้นที่การเผา รวม 23 จังหวัด ไม่มีสถานการณ์ 43 จังหวัด
ด้านนายอาชว์ชัยชาญ เลีย้ งประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมหยุดเผาใน
พื้นที่เกษตร ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอด
ความรู้ เสนอทางเลือกให้ปรับเปลีย่ นวิธีเพื่อลดเผา ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 ไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นที่เหลือทิ้งในแปลงเพาะปลูก มา
ทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมัก ใช้แทนปุ๋ยเคมี ทางเลือกที่ 3 นำเศษวัสดุการเกษตรมาใช้เลี้ยงสัตว์ ทางเลือกที่ 4 นำมาใช้ประโยชน์
ด้านพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเห็ด หรือนำมาผลิตกระดาษ ทางเลือกที่ 6 คือ นำเศษใบไม้ เศษ
ฟาง เศษหญ้าคลุมโคนต้นพืช และทางเลือกที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูก ขณะนี้อยูร่ ะหว่างถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร 10,617 ราย คิดเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมาย

เกษตรฯ วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
หรือ PM 2.5 ในหลายพื้นที่ของประเทศ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ ไอเสียจากรถยนต์ในเมืองใหญ่ การประกอบโรงงาน
อุตสาหกรรม และหมอกควันที่เกิดจากการเผาเศษซากพืช/วัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นทีก่ ารเกษตร พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องเร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ประกอบกับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อห่วงใยเรื่องนี้เช่นเดียวกัน จึงมอบหมาย
ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชและวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร โดย
มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนป้องกันและเฝ้าระวัง รวมทั้ง
เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการป้องกันการเผา ตลอดจนกำกับ ดูแล การดำเนินงานแก้ไขปัญหา ติดตามสถานการณ์
เพื่อมุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน และรายงานความก้าวหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ
สำหรับแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 ที่เสนอเข้ามามี 4
โครงการ/แผนงาน ดังนี้
1.โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1)ถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย 2)สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร จำนวน 210 แห่ง พื้นที่ 42 จังหวัด
2.โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุย๋ อินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกควันในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ โดยกรมพัฒนาที่ดิน
จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1)การไถกลบตอซัง พื้นที่เป้าหมาย 70,000 ไร่ 2)การผลิตปุย๋ หมักสูตรพระราชทาน 3,650 ตัน
3.โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 45,000 ไร่ ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายากหรือไม้ประจำถิ่น
โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก.

4.แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยปฏิบตั ิการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่นของหมอก
ควันรวมทั้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งขณะนีไ้ ด้มจี ังหวัดรายงานสถานการณ์
พื้นที่การเผา รวม 23 จังหวัด ไม่มีสถานการณ์ 43 จังหวัด
ด้านนายอาชว์ชัยชาญ เลีย้ งประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งถึงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ได้ดำเนินการ มีดังนี้
1.จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่
การเกษตร ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่จากจังหวัด
เป้าหมาย 42 จังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ปฏิบัติการ รวม 100 ราย
2.กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดตัง้ เครือข่ายเกษตรปลอดการเผา รวม 226 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 108 ของเป้าหมาย (130
ตำบล + 96 ศพก.)
3.กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือสั่งการไปยังทุกจังหวัด และทุกหน่วยงานของกรมฯ ให้ควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวด
ไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด เร่งสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา รวมทั้งให้
ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการต่างๆ กับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมทั้งขับเคลื่อนผ่านเวทีระดับจังหวัด ได้แก่
คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) และคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบาย
สำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO)
4.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งได้มีการจัดงานรณรงค์ระดับจังหวัดแล้ว 3 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน และจังหวัดเชียงราย
และจังหวัดที่เหลือในกลุม่ ภาคเหนือมีแผนการจัดงานรณรงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563
5.กำหนดจัดงาน “Kick-Off รณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร” ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและนำเสนอทางเลือกให้เกษตรกร
ปรับเปลีย่ นวิธีการเพื่อลดการเผา ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน คืนชีวิตให้ดิน ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่เหลือทิ้งในแปลงเพาะปลูก
มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี
ทางเลือกที่ 3 นำเศษวัสดุการเกษตร มาใช้เลีย้ งสัตว์ เช่น นำมาอัดก้อน หรือนำมาทำอาหารหมักเลี้ยงโค ทางเลือกที่ 4
นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง หรืออัดก้อน ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะ
เห็ด หรือนำมาผลิตกระดาษ ทางเลือกที่ 6 คือ นำเศษใบไม้ เศษฟาง เศษหญ้า ที่แห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นพืช และทางเลือก
ที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูก ขณะนี้อยู่ระหว่างการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 10,617
ราย คิดเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมาย

สำหรับแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 ที่
เสนอเข้ามามี 4 โครงการ/แผนงาน ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 กิจกรรม
คือ 1) ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย 2) สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้าง
กลไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร จำนวน 210 แห่ง พื้นที่ 42 จังหวัด
2. โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุย๋ อินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกควันในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ โดยกรม
พัฒนาที่ดิน จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1) การไถกลบตอซัง พื้นที่เป้าหมาย 70,000 ไร่ 2) การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระ
ราชทาน 3,650 ตัน
3. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 45,000 ไร่ ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายากหรือ
ไม้ประจำถิ่น โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก.
4. แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยปฏิบตั ิการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่น
ของหมอกควันรวมทั้งเพิ่มความชุม่ ชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งขณะนีไ้ ด้มีจังหวัด
รายงานสถานการณ์พื้นที่การเผา รวม 23 จังหวัด ไม่มีสถานการณ์ 43 จังหวัด
ด้านนายอาชว์ชัยชาญ เลีย้ งประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งถึงผลความก้าวหน้าการดำเนิน
งานของกรมส่งเสริมการเกษตร ทีไ่ ด้ดำเนินการ มีดังนี้
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริม
การหยุดเผาในพื้นทีก่ ารเกษตร ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัด
เชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเป้าหมาย 42 จังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
และศูนย์ปฏิบัติการ รวม 100 ราย
2) กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดตัง้ เครือข่ายเกษตรปลอดการเผา รวม 226 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 108 ของ
เป้าหมาย (130 ตำบล + 96 ศพก.)
3) กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือสั่งการไปยังทุกจังหวัด และทุกหน่วยงานของกรมฯ ให้ควบคุม กำกับ
ดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด เร่งสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนัก
ถึงผลกระทบจากการเผา รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการต่างๆ กับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อม

ทั้งขับเคลื่อนผ่านเวทีระดับจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)
และคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
(Chief of Operation : CoO)
4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ซึง่ ได้มีการจัดงานรณรงค์ระดับจังหวัดแล้ว 3 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน
และจังหวัดเชียงราย และจังหวัดทีเ่ หลือในกลุ่มภาคเหนือมีแผนการจัดงานรณรงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
2563
5) กำหนดจัดงาน “Kick-Off รณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร” ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ อำเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกรและนำเสนอทางเลือกให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อลดการเผา ได้แก่
ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน คืน
ชีวิตให้ดิน
ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่เหลือทิ้งในแปลงเพาะปลูก มาทำปุย๋
อินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี
ทางเลือกที่ 3 นำเศษวัสดุการเกษตร มาใช้เลีย้ งสัตว์ เช่น นำมาอัดก้อน หรือนำมาทำอาหารหมักเลี้ยงโค
ทางเลือกที่ 4 นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง หรือ
อัดก้อน
ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเห็ด หรือนำมาผลิตกระดาษ
ทางเลือกที่ 6 คือ นำเศษใบไม้ เศษฟาง เศษหญ้า ที่แห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นพืช และ
ทางเลือกที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูก ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกร จำนวน 10,617 ราย คิดเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมาย

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ใน
หลายพื้นที่ของประเทศ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ ไอเสียจากรถยนต์ในเมืองใหญ่ การประกอบโรงงานอุตสาหกรรม และหมอก
ควันที่เกิดจากการเผาเศษซากพืช/วัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบกับ นายเฉลิมชัย
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อห่วงใยเรื่องนี้เช่นเดียวกัน จึงมอบหมายให้มีการแต่งตั้ง
คณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชและวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนป้องกันและเฝ้าระวัง รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ
และแนวทางในการป้องกันการเผา ตลอดจนกำกับ ดูแล การดำเนินงานแก้ไขปัญหา ติดตามสถานการณ์ เพื่อมุ่งลดปัญหาฝุ่น
หมอกควัน และรายงานความก้าวหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ
สำหรับแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 ที่เสนอเข้ามามี 4
โครงการ/แผนงาน ดังนี้
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพืน้ ที่การเกษตร ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1) ถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย 2) สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร จำนวน 210 แห่ง พื้นที่ 42 จังหวัด

โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกควันในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ โดยกรมพัฒนาที่ดิน
จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1) การไถกลบตอซัง พื้นที่เป้าหมาย 70,000 ไร่ 2) การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 3,650 ตัน
โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรปู ที่ดิน 45,000 ไร่ ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายากหรือไม้ประจำถิ่น
โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก.
แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยปฏิบตั ิการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่นของหมอก
ควัน รวมทั้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งขณะนีไ้ ด้มจี ังหวัดรายงานสถานการณ์
พื้นที่การเผา รวม 23 จังหวัด ไม่มีสถานการณ์ 43 จังหวัด
ด้าน นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งถึงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ได้ดำเนินการ มีดังนี้ 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพืน้ ที่การเกษตร ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
จังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเป้าหมาย 42 จังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง และศูนย์
ปฏิบัติการ รวม 100 ราย 2) กำหนดพืน้ ที่เป้าหมายเพื่อจัดตั้งเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา รวม 226 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
108 ของเป้าหมาย (130 ตำบล + 96 ศพก.) 3) กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือสั่งการไปยังทุกจังหวัด และทุก
หน่วยงานของกรม ให้ควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด เร่งสร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการต่างๆ กับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อม
ทั้งขับเคลื่อนผ่านเวทีระดับจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) และ
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลือ่ นงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation :
CoO) 4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งได้มีการจัดงานรณรงค์ระดับจังหวัดแล้ว 3 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน และจังหวัด
เชียงราย และจังหวัดที่เหลือในกลุม่ ภาคเหนือมีแผนการจัดงานรณรงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 5) กำหนดจัดงาน
“Kick-Off รณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร” ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและนำเสนอทางเลือกให้เกษตรกร
ปรับเปลีย่ นวิธีการเพื่อลดการเผา ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน คืนชีวิตให้ดิน ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่เหลือทิ้งในแปลงเพาะปลูก
มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ทางเลือกที่ 3 นำเศษวัสดุการเกษตร มาใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น นำมาอัดก้อน หรือ
นำมาทำอาหารหมักเลี้ยงโค ทางเลือกที่ 4 นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัด
แท่ง หรืออัดก้อน ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเห็ด หรือนำมาผลิตกระดาษ ทางเลือกที่ 6 คือ นำเศษใบไม้ เศษฟาง เศษหญ้า ที่
แห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นพืช และ ทางเลือกที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูก ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการ
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 10,617 ราย คิดเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมาย

ก.เกษตรฯ ขอมีส่วนร่วมช่วยลดปั ญหาฝุ่ นละออง PM 2.5 ตัง้ คณะทางานป้ องกัน
และเฝ้ าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตร ในพืน้ ที่
การเกษตร บูรณาการหน่วยงานในสังกัดแก้ปัญหาทัง้ ระยะสั้นและระยะยาว
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยภายหลังการประชุมคณะทางาน
ป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตร ในพืน้ ที่การเกษตร ณ สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่า จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในหลายพืน้ ที่ของประเทศ ทัง้
ที่เกิดจากธรรมชาติ ไอเสียรถยนต์ในเมืองใหญ่ท่มี ีการจราจรหนาแน่น การประกอบโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษจากการทา
การเกษตร และหมอกควันที่เกิดจากการเผาเศษวากพืชหรือวัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ในพืน้ ที่การเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงได้ตงั้ คณะทางานฯ ดังกล่าว เพื่อบูรณาการหน่วยงานในสังกัดอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
โดยมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนป้องกันและเฝ้าระวังเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตร เสนอแนะ
มาตรการและแนวทางในการป้องกันต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กากับดูแล การดาเนินงานการแก้ไข
ปั ญหาให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ติดตามความคืบหน้าและรายงานผลการดาเนินการต่อรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จดั ทาโครงการ/แผนงาน เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปั ญหากาคเผาในพืน้ ที่
เกษตรกรรม ปี 2563 จานวน 4 โครงการ/แผนงาน ได้แก่ 1.โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพืน้ ที่การเกษตร จานวน 2
กิจกรรม คือ การถ่ายทอดความรูแ้ ก่เกษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย และการสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

เป้าหมาย 150 ตาบล และ 80 ศพก.ในพืน้ ที่ 42 จังหวัด จานวน 226 แห่ง อีกทัง้ ยังได้จดั กิจกรรมรณรงค์หยุดการเผา
และได้มีการรณรงค์ไปแล้ว 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และจะดาเนินการกิจกรรมต่อเนื่องในจังหวัดนครปฐม
ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี ้ 2.โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ ยอินทรีย ์ เพื่อป้องกันมอกควันใน
พืน้ ที่เกษตรภาคเหนือ จานวน 2 กิจกรรม คือ การไถกลบตอซัง เป้าหมาย 70,000 ไร่ การผลิตปุ๋ ยหมักสูตรพระราชทาน
3,645 ตัน งบประมาณการดาเนินงาน 38.994 ล้านบาท 3.โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
45,000 ไร่ โดยส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายากหรือไม้ประจาถิ่น และ4.แผนบรรเทาปั ญหาหมอกควันและ
ไฟป่ า โดยปฏิบตั ิการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่นของหมอกควันและไฟป่ า ซึ่งกรมฝนหลวง
และการบินเกษตรจะเปิ ดศูนย์ปฏิบตั ิการฯ ให้เร็วขึน้ โดยจะเปิ ดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี ้ จานวน 7 ศูนย์
ทัง้ นี ้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยงั ได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัด คือ 1.ให้กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายเกษตร
จังหวัดบูรณาการแผนงานโครงการฯ ในพืน้ ที่การเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประสาน
การปฏิบตั ิการร่วมกับกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมอบหมายเกษตรอาเภอ ร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัด จัดชุดปฏิบตั กิ ารประจาพืน้ ที่ เพื่อออกตรวจ ป้องปราม ระงับ ยับยัง้ และแจ้งเหตุการณ์เผาในพืน้ ที่
การเกษตร 2.ให้เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด รายงานผลการดาเนินการงานในพืน้ ที่ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทราบ 3.ให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม อานวยการ กากับ ติดตาม ให้หน่วยงานในระดับจังหวัดปฏิบตั ิการอย่างต่อเนื่อง 4.ให้อธิบดีและหัวหน้า
สนับสนุนการดาเนินงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่อยู่ในพืน้ ที่จงั หวัดต่างๆ 5.ให้หวั หน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอบหมายผูต้ รวจกระทรวงเกษตรฯ ลงพืน้ ที่ติดตามการดาเนินงานอย่างใกล้ชดิ และ6.ให้สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์รายงานผลการดาเนินงานต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ทราบต่อไป
นอกจากนี ้ ในที่ประชุมได้มีมติให้จดั ตัง้ คณะทางานชุดเล็ก จานวน 3 คณะ ใน 3 สินค้าเกษตร คือ ข้าว ข้าวโพด และอ้อย
เพื่อหาพืน้ ที่เสี่ยงที่ยงั มีการเผาและมีแนวโน้มที่จะมีการเผา และหามาตรการในการดาเนินในเรื่องดังกล่าว ทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาวต่อไป

หยุดเผาพร้ อมกันทั่วประเทศ…เกษตรฯเผย 4 แนวทาง มุ่งลดปัญหาฝุ่ นหมอกควัน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ใน
หลายพืน้ ที่ของประเทศ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ ไอเสียจากรถยนต์ในเมืองใหญ่ การประกอบโรงงานอุตสาหกรรม และหมอก
ควันที่เกิดจากการเผาเศษซากพืช/วัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบกับ นายเฉลิมชัย
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อห่วงใยเรื่องนี้เช่นเดียวกัน จึงมอบหมายให้มีการแต่งตั้ง
คณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชและวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนป้องกันและเฝ้าระวัง รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ
และแนวทางในการป้องกันการเผา ตลอดจนกำกับ ดูแล การดำเนินงานแก้ไขปัญหา ติดตามสถานการณ์ เพื่อมุ่งลดปัญหาฝุ่น
หมอกควัน และรายงานความก้าวหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ
สำหรับแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 ที่เสนอเข้ามามี 4
โครงการ/แผนงาน ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1)
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย 2) สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นทีก่ ารเกษตร จำนวน 210 แห่ง พื้นที่ 42 จังหวัด
เกษตรฯ วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน2. โครงการส่งเสริมการ
ไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพือ่ ป้องกันหมอกควันในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 2 กิจกรรม คือ
1) การไถกลบตอซัง พื้นที่เป้าหมาย 70,000 ไร่ 2) การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 3,650 ตัน
เกษตรฯ วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน3. โครงการส่งเสริมระบบ
วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 45,000 ไร่ ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายากหรือไม้ประจำถิ่น โดยสำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก.

4. แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยปฏิบตั ิการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่นของหมอก
ควันรวมทั้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งขณะนีไ้ ด้มจี ังหวัดรายงานสถานการณ์
พื้นที่การเผา รวม 23 จังหวัด ไม่มีสถานการณ์ 43 จังหวัด
ด้านนายอาชว์ชัยชาญ เลีย้ งประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งถึงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ได้ดำเนินการ มีดังนี้ 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพืน้ ที่การเกษตร ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คดิ
จังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเป้าหมาย 42 จังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง และศูนย์
ปฏิบัติการ รวม 100 ราย 2) กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดตั้งเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา รวม 226 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
108 ของเป้าหมาย (130 ตำบล + 96 ศพก.) 3) กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือสั่งการไปยังทุกจังหวัด และทุก
หน่วยงานของกรมฯ ให้ควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด เร่งสร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการต่างๆ กับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อม
ทั้งขับเคลื่อนผ่านเวทีระดับจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) และ
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลือ่ นงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation :
CoO) 4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งได้มีการจัดงานรณรงค์ระดับจังหวัดแล้ว 3 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน และจังหวัด
เชียงราย และจังหวัดที่เหลือในกลุม่ ภาคเหนือมีแผนการจัดงานรณรงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 5) กำหนดจัดงาน
“Kick-Off รณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร” ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและนำเสนอทางเลือกให้เกษตรกร
ปรับเปลีย่ นวิธีการเพื่อลดการเผา ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน คืนชีวิตให้ดิน ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่เหลือทิ้งในแปลงเพาะปลูก
มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ทางเลือกที่ 3 นำเศษวัสดุการเกษตร มาใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น นำมาอัดก้อน หรือ
นำมาทำอาหารหมักเลี้ยงโค ทางเลือกที่ 4 นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัด
แท่ง หรืออัดก้อน ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเห็ด หรือนำมาผลิตกระดาษ ทางเลือกที่ 6 คือ นำเศษใบไม้ เศษฟาง เศษหญ้า ที่
แห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นพืช และทางเลือกที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูก ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการ
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 10,617 ราย คิดเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมาย

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ใน
หลายพื้นที่ของประเทศ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ ไอเสียจากรถยนต์ในเมืองใหญ่ การประกอบโรงงานอุตสาหกรรม และหมอก
ควันที่เกิดจากการเผาเศษซากพืช/วัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบกับ นายเฉลิมชัย
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อห่วงใยเรื่องนี้เช่นเดียวกัน จึงมอบหมายให้มีการแต่งตั้ง
คณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชและวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนป้องกันและเฝ้าระวัง รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ
และแนวทางในการป้องกันการเผา ตลอดจนกำกับ ดูแล การดำเนินงานแก้ไขปัญหา ติดตามสถานการณ์ และรายงาน
ความก้าวหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ
สำหรับแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 ที่เสนอเข้ามามี 4
โครงการ/แผนงาน ดังนี้
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพืน้ ที่การเกษตร ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1) ถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย 2) สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร จำนวน 210 แห่ง พื้นที่ 42 จังหวัด
โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกควันในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ โดยกรมพัฒนาที่ดิน
จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1) การไถกลบตอซัง พื้นที่เป้าหมาย 70,000 ไร่ 2) การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 3,650 ตัน

โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรปู ที่ดิน 45,000 ไร่ ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายากหรือไม้ประจำถิ่น
โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก.
แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยปฏิบตั ิการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่นของหมอก
ควันรวมทั้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งขณะนีไ้ ด้มจี ังหวัดรายงานสถานการณ์
พื้นที่การเผา รวม 23 จังหวัด ไม่มีสถานการณ์ 43 จังหวัด
ด้านนายอาชว์ชัยชาญ เลีย้ งประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งถึงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ได้ดำเนินการ มีดังนี้ 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพืน้ ที่การเกษตร ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คดิ
จังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเป้าหมาย 42 จังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง และศูนย์
ปฏิบัติการ รวม 100 ราย 2) กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดตั้งเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา รวม 226 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
108 ของเป้าหมาย (130 ตำบล + 96 ศพก.) 3) กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือสั่งการไปยังทุกจังหวัด และทุก
หน่วยงานของกรมฯ ให้ควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด เร่งสร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการต่างๆ กับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อม
ทัง้ ขับเคลื่อนผ่านเวทีระดับจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) และ
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลือ่ นงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation :
CoO) 4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งได้มีการจัดงานรณรงค์ระดับจังหวัดแล้ว 3 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน และจังหวัด
เชียงราย และจังหวัดที่เหลือในกลุม่ ภาคเหนือมีแผนการจัดงานรณรงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 5) กำหนดจัดงาน
“Kick-Off รณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร” ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและนำเสนอทางเลือกให้เกษตรกร
ปรับเปลีย่ นวิธีการเพื่อลดการเผา ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน คืนชีวิตให้ดิน ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่เหลือทิ้งในแปลงเพาะปลูก
มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ทางเลือกที่ 3 นำเศษวัสดุการเกษตร มาใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น นำมาอัดก้อน หรือ
นำมาทำอาหารหมักเลี้ยงโค ทางเลือกที่ 4 นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัด
แท่ง หรืออัดก้อน ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเห็ด หรือนำมาผลิตกระดาษ ทางเลือกที่ 6 คือ นำเศษใบไม้ เศษฟาง เศษหญ้า ที่
แห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นพืช และทางเลือกที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูก ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการ
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 10,617 ราย คิดเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมาย

ขอเชิญชวนชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวชมงาน วันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563 ภายใต้
คำขวัญการจัดงาน "สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ"
ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญการจัดงาน "สืบสานงานพ่อ ต่อ
ยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ" โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ จัดงานวันเกษตรภาคอีสานขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี
นี้นับเป็นปีที่ 30 ของการจัดงาน ซึ่งจากรายงานผลการจัดงานในปีที่ผ่านมามีจำวนผู้เข้าเที่ยวชมงานมากกว่า 500,000 คน
และมีเงินหมุนเวียนสะพัดมากกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งส่งผลดีโดยรวมต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น และ
ภาคอีสาน
สำหรับในปีพุทธศักราช 2563 ภายใต้คำขวัญการจัดงาน "สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ"
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการนำ
ศาสตร์พระราชา และเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการใช้ระบบการตลาด

นำการผลิต การลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพการผลิต รวมทั้งเพื่อแลกเปลีย่ นผลงานวิชาการทางการเกษตรของทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน เผยแพร่องค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการเกษตร ผ่านการจัดนิทรรศการ การจัดฝึกอบรมอาชีพ และการ
เสวนาด้านการเกษตร เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม
ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าและนวัตกรรมของเทคโนโลยีทาง
การเกษตรจากหน่วยงานทางการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนวัตกรรมผู้ประกอบการเครือข่าย Young Smart Farmer
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 งานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 23
และงานโคเนื้อ ครั้งที่ 18 งานมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2563 การ
ตอบปัญหาทางการเกษตรของนักเรียนจากโรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน
การฝึกอบรมวิชาชีพทางการเกษตร การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนและผลผลิตทางการเกษตรจากนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 9 การประกวดวงดนตรีสตริง
ครั้งที่ 4
ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงเทีย่ วชมงานวันเกษตรภาคอีสาน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24
มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาสวนปาล์มนา้ มัน ปี 2562/63 มีเกษตรกรขึน้ ทะเบียนจานวน 5,639
ครัวเรือน พืน้ ที่ 59,072 ไร่ ธกส. จ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้ว จานวน 5,368 ครัวเรือน เป็ นเงิน
33,315,536.15 บาท
2. โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี ปี การผลิต 2562/63 และโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว ปี 2562/2563 ภาคใต้จะได้รบั สิทธิชดเชย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 พฤษภาคม
2563) มีเกษตรกรขึน้ ทะเบียนจานวน 3,295ครัวเรือน พืน้ ที่ 16,110.85 ไร่

3. โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว 2562/63 มีการจ่ายเงินให้เกษตรกร จานวน 10 ราย เป็ น
เงิน 55,625 บาท

ทัง้ นี ้ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายสุพิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ลงพืน้ ที่ เข้าเยี่ยมและติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และได้เน้นยา้ ให้ ศพก. และแปลงใหญ่ ผลิตสินค้า
เกษตรที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด การใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น และนาอัตลักษณ์ของสินค้ามาเป็ นจุดขาย
ให้กบั ผูบ้ ริโภค นาเทคโนโลยีมาผสมผสาน เรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรให้มคี วามน่าสนใจ การกระจาย
สินค้าและจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ จะสามารถสร้างอนาคตที่ย่งั ยืนให้แก่เกษตรกรในพืน้ ที่ได้ และขยายผลองค์
ความรูข้ องเกษตรกรต้นแบบ ให้เกษตรกรในพืน้ ที่ได้ปรับใช้ในพืน้ ที่ต่อไป

มข. ร่วมกับภาครัฐ เกษตรกร และประชาชน จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน
ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 30
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 ที่ ม.ขอนแก่น จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 โดยมีนายอลงกรณ์
พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน รองศาตร์ตราจารย์ นายแพทย์ชาญ
ชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน และนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ซึ่งการจัดงานวันเกษตรภาคอีสานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 24 ม.ค. ถึง 2 ก.พ. 63 โดยในปีนี้
จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ" โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อจัดนิทรรศการน้อม
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานพระ
ราชปณิธานภายใต้รม่ พระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามา
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาพพระองค์ทรงงานทางด้านการเกษตรเพื่อต่อสู้กับปัญหาความยากจนของพสกนิกรชาวไทย
ทรงพลิกฟื้นผืนดินที่มีความแห้งแล้งให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำตราบชั่วลูกชั่วหลานและโครงการพระราชต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรยังสถิตอยู่ในดวงใจคนไทยชั่วนิจนิรันดร์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธเกษตรกรรุ่นใหม่
(Young Smart Farmers) ภาคอีสาน
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF
Young Smart Farmers) ภายในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 จัดขึ้นที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายสมจิตร ธีระบุญ
ชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น พาเยี่ยมชม
ทั้งนี้ ภายในโดมจัดนิทรรศการประกอบด้วย บูธจำหน่ายและแสดงสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่ จาก 20 จังหวัด ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 40 บูธ เช่น ผลิตภัณฑ์เบเกอรรีจ่ ากข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด การผลิตไบโอชาร์เพื่อลดต้นทุน
การผลิตจากจังหวัดนครพนม นวัตกรรมการเพาะเห็ดด้วยฟางข้าวโดยเชื้อจากไม้เสียบลูกชิ้นจากจังหวัดสุรินทร์ อินทผลัมผล
สดจากจังหวัดบุรีรมั ย์ สับปะรดแบบลดต้นทุนโดยใช้ปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนจังหวัดหนองคาย ไส้เดือนเพื่อการพาณิชย์จังหวัด
หนองคาย สร้างรายได้หลักแสนด้วยหญ้าหวานจังหวัดยโสธร หมูป่าสัตว์เศรษฐกิจใหม่ต้นทุนต่ำกำไรสูงจังหวัดอุดรธานี Zero

waste ข้าวโพดทับทิมสยาม การจัดการแบบ Smart จังหวัดอุดรธานี YSF@Ubon ชี้เป้า..!! Social enterprise ธุรกิจยั่งยืน
จังหวัดอุบลราชธานี ลำไยนอกฤดูและดูแลมะยงชิดติดลูกดกโดยการทำแบบผสมผสานระหว่างชีวภาพ-เคมีจังหวัดชัยภูมิ เม
ล่อนในโรงเรือน มาตรฐาน Gap จังหวัดชัยภูมิ พลังงานทดแทนจังหวัดหนองบัวลำภู ถั่วดาวอินคาจังหวัดหนองบัวลำภู แปรรูป
กล้วยผงชงดื่มจังหวัดมหาสารคาม ผักออร์แกนิคลดต้นทุนจังหวัดมหาสารคาม แปรรูปกล้วย เชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม หอมแดงอินทรีย์จังหวัดศรีสะเกษ ชาชงสมุนไพรหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ หญ้าพลิกชีวิต ผลิตเงินงอก
จากดิน ปรับปรุงพันธุ์ “บัวหลวง” จังหวัดกาฬสินธุ์ ดอกดาวเรืองปลอดสารเคมีจังหวัดเลย ถั่วงอกคอนโดไร้สารฯ ในตะกร้า
จังหวัดมุกดาหาร เห็ดเป๋าฮื้อและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเห็ดเป๋าฮื้อจังหวัดมุกดาหาร เห็ดถังจากฟางข้าวจังหวัดขอนแก่น ปลูก
มันหวานญี่ปุ่น ข้าวรูปหัวใจจังหวัดนครราชสีมา เกษตรแบบผสมผสานทั้งพืชผักผลไม้ในแปลงเดียวจังหวัดอำนาจเจริญ

ประกวดสุ ดยอดมะขามหวาน 5 สายพันธุ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์
วันที่ 27 มกราคม 2563 ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า ที่กองอานวยการประกวดมะขามหวาน บริ เวณหน้าศาลากลางจังหวัด
เพชรบูรณ์ นายสื บศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็ นประธานพิธีเปิ ดการประกวดมะขามหวาน ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมะขามหวานนคร
บาลเพชรบูรณ์ ประจาปี 2563 พร้อมจัดเวทีเสวนาวิชาการ ประเด็นการผลิต การตลาด การส่งเสริ มเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ชนิดสิ นค้ามะขามหวาน โดยมีนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชาตรี บุญนาค รอง
อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร นายอนันต์ ตัน่ ฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ
เกษตรกร เข้าร่ วมงานเป็ นจานวนมาก
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งเป็ นการกระตุน้ ให้เกษตรกรผูป้ ลูกมะขาม
หวาน พัฒนาปรับปรุ งคุณภาพ ให้มีความสม่าเสมอ ได้มาตรฐานสิ นค้า ตรงกับความต้องการของตลาด ตลอดจนให้
เกษตรกรตื่นตัวในการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี โดยการจัดประกวดในครั้งนี้ มีการประกวดมะขาม
หวานจานวน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ศรี ชมภู พันธุ์ขนั ตี พันธุ์สีทอง พันธุ์ประกายทอง และ พันธุ์อื่นๆ ซึ่งมีเกษตรกรผูป้ ลูก
มะขามที่สนใจร่ วมส่งมะขามคุณภาพดี จากสวนของตนเข้าประกวด โดยผูช้ นะเลิศการประกวดแต่ละสายพันธุ์จะได้รับโล่
และเงินรางวัล 10,000 บาท
ส่วนผลการประกวด พันธุ์ประกายทอง ผูไ้ ด้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางนิภาวรณ์ แร่ นาค อยูบ่ า้ นเลขที่ 31 หมู่ 3 ต.
ซับเปิ ป อ.วังโป่ ง พันธุ์สีทอง ผูไ้ ด้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพิษณุ สายพรหม อยูบ่ า้ นเลขที่ 52 หมู่ 7 ต.วังชมภู อ.เมือง

พันธุ์ศรี ชมพู ผูไ้ ด้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุ บนั นวลยง อยูบ่ า้ นเลขที่ 68 หมู่ 6 ต.ตะเบาะ อ.เมือง พันธุ์ขนั ตี ผูไ้ ด้รับ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสังเวียน นวลยง อยูบ่ า้ นเลขที่ 68 หมู่ 6 ต.ตะเบาะ อ.เมือง และพันธุ์อนื่ ๆ ผูท้ ี่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ นายคนึง กองศรี (พันธุ์เพชรซับเปิ ป) อยูบ่ า้ นเลขที่ 75 หมู่ 6 ต.ซับเปิ ป อ.วังโป่ ง จ.เพชรบูรณ์
คณะกรรมการจะนามะขามหวานทั้ง 5 สายพันธุ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาประกวดอีกรอบ เป็ นสุดยอดมะขามหวาน
เพชรบูรณ์ ประจาปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่เก็บคะแนนในสวนของแต่ละสายพันธุ์ ในช่วงวันที่ 28 - 29 มกราคม
2563 ซึ่งจะต้องเป็ นสวนที่มีการปลูกตั้งแต่ 5 ไร่ ขึ้นไป และขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีการบริ หารจัดการสวนสร้างองค์
ความรู ้ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนาเป็ นเกษตรกรต้นแบบสวนมะขาม สามารถเผยแพร่ ขยายผลให้แก่
สาธารณชนได้ และ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 จะเป็ นพิธีอญั เชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี มามอบให้ผชู ้ นะเลิศสุ ดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ แห่งปี 2563
พร้อมรับเงินรางวัล 10000 บาท ณ เวทีกลางงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์
ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร ได้เยี่ยมชมให้กาลังใจนิทรรศการ Yong Smart Famer และ ตลาด
เกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มาจัดแสดงและจาหน่ายสิ นค้าในงานมะขามหวาน รวมทั้งร่ วมพบปะพูดคุยกับให้คาแนะนา
ในการขับเคลื่อนงาน.

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

เมื่อวันที่27 มกราคม 2563 สานักงานส่ งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ( สสก.3 ) นาสื่ อมวลชน
เยี่ยมชมความสาเร็จขนุนแปลงใหญ่ ตาบลหนองเหียง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หนึง่ ในวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักตลาดนาการเกษตรอย่างครบวงจร ส่ งออกจีน และยุโรป สร้ างรายได้แก่ชุมชน เตรียมขึน้
ทะเบียนสิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ขนุนหนองเหียง
นายดารงฤทธิ์ หลอดคา ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ( สสก.3 ) เปิ ดเผยว่า
อาเภอพนัสนิคม มีเกษตรกรผูป้ ลูกขนุนในพื้นที่เกือบทุกตาบล และปลูกมากในพื้นที่ตาบลหนองเหียง โดยปลูกอย่างจริ งจัง
เป็ นอาชีพสามารถส่งจาหน่ายเป็ นรายได้หลักและรายได้เสริ มเป็ นอย่างดี ที่สาคัญเป็ นขนุนคุณภาพตั้งแต่ขนาด ปริ มาณ เนื้อ
ผิว และรสชาติเป็ นที่ยอมรับของตลาด เกษตรกรมีการจัดการด้านการตลาดอย่างเด่นชัด ผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออก
ต่างประเทศทั้งในรู ปแบบผลสดและแบบแกะเนื้อแช่แข็ง ส่วนผลอ่อนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพจะนามาแปรรู ป โดยผลสุ ก
ได้นามาแปรรู ป อาทิ ขนุนลอยแก้ว ขนุนเชื่อมอบแห้ง แยมขนุน เป็ นต้น ซึ่งได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคอย่างมาก
“สสก.3 จังหวัดระยองจึงส่งเสริ มให้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เพื่อการพัฒนาและส่งเสริ มในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ
ในรู ปแบบกลุ่ม “ขนุนแปลงใหญ่ตาบลหนองเหียง” อาเภอพนัสนิคมโดยได้รวมกลุ่มแปลงใหญ่ขนุนถ่ายทอดความรู ้ผา่ น
ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) จานวน 74 ราย พื้นที่ 749 ไร่ และให้ผลผลิต 674 ไร่
โดยมีนายสมจิตร พรมมะเสน เป็ นประธาน กลุ่มขนุนแปลงใหญ่ตาบลหนองเหียง จะเป็ นศูนย์กลางของชาวสวนในด้านการ
ผลิตและการตลาด รวมทั้งเป็ นจุดสาธิตเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนุน มีการถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการผลิตขนุน
คุณภาพเพื่อการส่งออก มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การจัดการระบบน้ า และการบริ หารจัดการในระบบ GAP เป็ นต้น มี

การดาเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ในระดับตาบล อาเภอ จังหวัดและเขต ตลอดจน
จากหน่วยงานภาคีต่างๆ “นายดารงฤทธิ์ หลอดคา กล่าว
ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิ ดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า ปัจจุบนั กรมส่งเสริ ม
การเกษตรโดยสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้สนับสนุนให้กลุ่มนี้จดั ตั้งเป็ นวิสาหกิจชุมชน
แปลงใหญ่ขนุนตาบลหนองเหียง อาเภอพนัสนิคม มีการบริ หารจัดการภายใต้คณะกรรมการดาเนินงานมีการแบ่งฝ่ ายแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบการทางานกันอย่างชัดเจน
มีการจัดตั้งกลุ่มมีคณะกรรมการแต่ละกลุ่มเพื่อทางานเชื่อมโยงเครื อข่ายซึ่งกันและกัน มีการบริ หารจัดการร่ วมกันตั้งแต่การ
ผลิตจนถึงการแปรรู ปและการตลาด มีการจัดทาแปลงเรี ยนรู ้ดา้ นการผลิตขนุนคุณภาพ โดยใช้แปลงของนายประสิ ทธิ์
พรหมจันทร์ ในพืน้ ที่ 20 ไร่ เป็ นแปลงเรี ยนรู ้ดา้ นการผลิตขนุนคุณภาพส่งออกด้วยการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบตั ิใช้ คือ ไม่ลงทุนเกินความสามารถของตนเอง ทาการเกษตรที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม รู ้จกั พอประมาณ ทา
การผลิตตามความต้องการของตลาด โดยภายในแปลงเรี ยนรู ้จะมีแปลงสาธิตหลายอย่างด้วยกัน เช่น สาธิตการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน การวางระบบน้ าแบบประหยัดน้ า การบริ หารจัดการสวนที่ไม่กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การผลิตพืชตามหลัก
GAP ฯลฯ ปัจจุบนั เป็ นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรภายนอกซึ่งได้รับความสนใจอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา
นอกจากนี้ทางสานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดชลบุรี ยังได้จดั อบรมให้ความรู ้แก่เกษตรกรสมาชิกขนุนแปลงใหญ่ตาบลหนอง
เหียงในการจดทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กลุ่มวิสาหกิจชมชนแปลงใหญ่ขนุน ตาบลหนองเหียง อาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี มาอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้สมาชิกมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการจดทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างเป็ น
รู ปธรรม และสามารถให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์กบั คณะทางานเพื่อเป็ นข้อมูลทาคาขอฯ ส่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป
จากความสาเร็ จดังกล่าวยังผลให้ปัจจุบนั มีแนวโน้มเกษตรกรผูส้ นใจและเตรี ยมพร้อมเข้าร่ วมกลุ่มแปลงใหญ่ขนุนอีกหลาย
ราย ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการรวมกลุ่มใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรผูป้ ลูกขนุนทั้งหมดในอาเภอพนัสนิคมต่อไป
“และเพือ่ เป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากขนุนของเกษตรกรกลุ่มขนุนแปลงใหญ่ตาบล
หนองเหียง อาเภอพนัสนิคม ได้เป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคอย่างกว้างขวางทางสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 3
จังหวัดระยอง จึงได้จดั กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ดูงานบริ หารจัดการสิ นค้าเกษตรโดยยึดหลักการ
ตลาดนาการเกษตร และสร้างรายได้แก่เกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ตาบลหนอง
เหียง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ขึ้น ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร
ที่ 3 จังหวัดระยอง หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าข้อมูลการดาเนินงานและความสาเร็ จในการดาเนินงานของกลุ่มขนุนแปลงใหญ่
ตาบลหนองเหียง อาเภอพนัสนิคม จะได้รับการเผยแพร่ สู่การรับรู ้ของสังคมอย่างกว้างขวางอันจะยังมาซึ่งรายได้ของ
เกษตรกรในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น” นายดารงฤทธิ์ หลอดคา ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด
ระยอง (สสก.3 ) กล่าว

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ม.ค.63 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตร
จังหวัดน่าน และเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมเยือนสถานีโครงการปลูกป่าสร้างคนบนวิถีพอเพียงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงใน
พระบรมราชูปถัมภ์บา้ นเปียงก่อ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีนายธีระยุทธ์ มาวิเลิศ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ นำชมกิจกรรมและให้ข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแก้ปญ
ั หาการตัดไม้ทำลายป่า ปรับเปลีย่ นวิถีชีวิตการทำไร่เลื่อนลอย แก้ปัญหาวงจรหนีส้ ิน เพิ่ม
ความมั่นคงด้านอาหาร โดยใช้แนวทางโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ตามหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยปรับเปลี่ยน
พื้นที่ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด เป็นนาขั้นบันได และมีกระบวนการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช เพือ่ เพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวให้
เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน มีการศึกษาวิจัยทดสอบพืชเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่ อาทิ ไม้เศรษฐกิจต่างๆ กาแฟสาย
พันธุ์อะราบิก้า ฯลฯ และเยี่ยมชมแปลง 1 ไร่ ที่มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ทั้งพืชยืนต้น ไม้ผล พืชผัก ที่มีมูลค่า มีการ
บริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูพชื โดยส่งเสริมการผลิต และใช้สารชีวภัณฑ์ การใช้แมลงตัวห้ำตัวเบียน การใช้กับดักกาว
เหนียว เพื่อป้องกัน กำจัดศัตรูพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตพืชที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีการบริหารจัดน้ำในแปลงพืช
ทำให้สามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด.
http://www.timenews2017.net/

เกษตรยุคใหม่ที่ก้าวทันโลกอย่างพอเพียง
อาชีพเกษตรกรรมถือเป็นอาชีพหลักที่คนไทยส่วนใหญ่ ใช้หารายได้มาเลีย้ งครอบครัวและจะเห็นว่า ในโลกปัจจุบันมี
องค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นมาอยูเ่ สมอ ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในด้านต่าง ๆ เรามาดูว่าเกษตรรุ่นใหม่ของ
จังหวัดนครพนม เค้ามีแนวคิดในการทำการเกษตรอย่างไรเพื่อให้อยูไ่ ด้อย่างมีความสุข
นายสุรศักดิ์ เห็มหา เกษตรกรรุ่นใหม่ชาวอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า การทำการเกษตรของ
เกษตรกรรุ่นก่อน หรือเกษตรจากบรรพบุรุษ จะเป็นการทำการเกษตรแบบเชิงเดีย่ วที่รอผลการเก็บเกีย่ วระยะเดียว เช่น การ
ทำไร่ ทำนา เวลาขายข้าวก็ต้องรอค่าใช้จ่าย ซึ่งระหว่างรอก็ไม่มีกิจกรรมที่หารายได้เข้ามา ทำให้เกิดการเป็นหนีส้ ินเพราะต้อง
กู้ยืมเงินมาใช้ในชีวิตประจำวัน แต่การทำการเกษตรแบบผสมผสานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีแนวทาง
ให้ประชาชนชาวไทย คือการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการทำการเกษตร ทีต่ ้องทำกิจกรรมทุกอย่างทุกวัน เช่น การทำประมง ปศุ
สัตว์ พืชผัก โดยในแต่ละวันเราจะขายพวกนี้ออกไปเป็นรายได้ ซึ่งถ้าเรามองว่าอาชีพของเราคือการทำการเกษตร ถ้าสมมุติว่า

หมดยุคการทำการเกษตรของเกษตรกรรุ่นก่อนแล้วไม่มีการสืบทอดให้กับทายาทเกษตรกร ก็เหมือนกับว่าเราตัดวงจรห่วงโซ่
อาหาร ที่ตราบใดยังมีผู้บริโภคก็ตอ้ งมีผู้ผลิต
สำหรับการทำการเกษตรทุกวันนี้เราสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนรูไ้ ด้ ไม่ยากสำหรับคนยุคใหม่ที่จะ
มาทำการเกษตร เพียงแค่เรามีความตั้งใจในการทำการทางเกษตร แล้วก็มีความรู้ทางวิชาการ นำหลักตรงนี้มาปรับเปลีย่ น มา
เริ่มทำโดยการลงมือทำก่อนถึงจะเห็นผล เด็กนักเรียนก็สามารถทำได้เช่นกันโดยอาศัยจากผูป้ กครองก่อน ซึ่งต้นทุนในการผลิต
ถือว่าไม่เยอะและก็ไม่น้อย แต่เราอาศัยหลักการโดยการทดลองทำจากจุดเล็กๆ ก่อน เมื่อประสบผลสำเร็จค่อยขยายไปเรื่อยๆ
ตนเองใช้เวลา 4 ปีแล้วในการทำพื้นที่ตรงนี้กำลังคิดที่จะทำวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นจุดขยายในสิ่งที่เราทำให้กับชุมชนต่อไป
โดยในอนาคตจะทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นจุดเรียนรูส้ ำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจให้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ คือคนที่
ไม่มีความรู้ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน สามารถมาเรียนรู้ตรงนี้ได้เลย ก่อนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรของ
ตนเองต่อไป เราจะเห็นว่าแม้โลกจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร ถ้าทุกคนมีการยอมรับและปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ ๆ บนพื้นฐานของ
ความพอเพียงและเผื่อแผ่ เราก็ยังคงมีความสุขได้เสมอทุกที่ ทุกเวลา

วันนี ้ 24 มกราคม 2563 สานักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมกับสานักงานเกษตรอาเภอด่านซ้าย กรมส่งเสริมการเกษตร
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
นายณรงค์ จีนอ่า ปลัดจังหวัดเลย เป็ นประธานในการเปิ ดงานในครัง้ นี ้ และนางอาฒยา พลซา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต เป็ นผูก้ ล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู ้ และให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรใน
ชุมชน ให้ได้รบั ความรู ้ เข้าถึงปั จจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็งในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ซึง่ ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. เปรียบเสมือนตัวแทนหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรในพืน้ ที่ ซึง่ เป็ นตัวแทนในภาคชุมชน เป็ นเสมือนโรงเรียน โดยประธาน ศพก. เป็ นผูบ้ ริหารเป็ นที่ทาการเป็ น
โรงเรียนหลัก เครือข่ายเป็ นผูช้ ่วยและผูส้ นับสนุน อาทิ ศจช. ศดปช. แปลงใหญ่ ศพก.แห่งนี ้ เป็ นที่ตงั้ ของศูนย์ขา้ วชุมชน มี
การอนุรกั ษ์และพัฒนาพันธุข์ า้ วไร่พนั ธุด์ ี 12 สายพันธุใ์ นพืน้ ที่ มีเป้าหมายหลัก คือ ลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ท่ี
มั่นคงแก่เกษตรกร โดยการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วไร่พนั ธุด์ ี ได้แก่ พันธุซ์ ิวเกลีย้ ง ข้าวเหนียวดา พันธุล์ มื ผัว และข้าวไร่พนั ธุอ์ ื่น
ๆ ไว้กระจายให้กบั สมาชิกและจาหน่ายให้กบั เกษตรกรทั่วไป และเป้าหมายหลักอีกประการ ก็คือลดความเสี่ยงจากการ

ปลูกพืชเชิงเดี่ยวของเกษตรกร มาเป็ นการทาการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการเพิม่
กิจกรรมการปลูกพืชที่หลากหลายตามแนวทางของโครงการสร้างป่ าสร้างรายได้ รวมทัง้ การจัดการผลผลิตและเพิ่มมูลค่า
โดยมีการจัดฐานเรียนรูแ้ ละมีวิทยากรผูช้ านาญการประจาสถานี เพื่อถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีต่าง ๆ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเลย และของเกษตรกรต้นแบบประจาศูนย์เรียนรู ้
จานวน 7 ฐานเรียนรูป้ ระกอบด้วย
ฐานเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่องการปลูกข้าวไร่และการแปรรูปข้าวไร่ โดย ศพก.ด่านซ้าย
ฐานเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่องการจัดการดินและปุ๋ ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยสถานีพฒ
ั นาที่ดินเลย
ฐานเรียนรูท้ ่ี 3 เรื่องการทาปศุสตั ว์แบบพอเพียงเพื่อสร้างรายได้เสริม โดยสานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดเลย
ฐานเรียนรูท้ ่ี 4 เรื่องการจัดการศัตรูพืชโดยการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยสานักงานเกษตรจังหวัด
เลย
ฐานเรียนรูท้ ่ี 5 เรื่องการทาบัญชีครัวเรือน โดยสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
ฐานเรียนรูท้ ่ี 6 เรื่องการทาประมง โดยสานักงานประมงจังหวัดเลย
และฐานเรียนรูท้ ่ี 7 เรื่องระบบการให้นา้ ร่วมกับโซล่าเซลล์ โดยชลประทานจังหวัดเลย
นอกจากนี ้ ยังมีการนาเสนอองค์ความรูด้ า้ นการเกษตร และบริการเกษตรอื่น ๆ ให้เกษตรกร โดยมีหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานอื่น ๆ ในระดับจังหวัดและระดับอาเภอ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชนร่วมกันในการ
จัดงาน ตลอดจนได้มีศนู ย์เครือข่าย ศพก. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพืน้ ที่ ได้นาสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปมาร่วมจาหน่าย ซึง่
การจัดงานครัง้ นี ้ มีเกษตรกรเครือข่ายต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 100 คน

เกษตรน่าน พบปะกลุม่ แปลงใหญ่ กาแฟไทยลั๊วะขุนน่าน เน้นย้ำผลิตกาแฟที่มี
คุณภาพ ส่งเสริมให้มีการขายทางตลาดออนไลน์
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ม.ค.63 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ าย สานักงานเกษตร
จังหวัดน่าน และเกษตรอาเภอเฉลิมพระเกียรติ พบปะเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟไทยลั๊วะขุนน่าน อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดน่าน ระหว่างการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวว่า ผลผลิตกาแฟนัน้ ตลาดยังมีความต้องการผลผลิตกาแฟคุณภาพอีกเป็ น
จานวนมาก จึงได้เน้นยา้ ให้เกษตรกรดาเนินการผลิตสารกาแฟ ที่มีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน เกรดพรีเมี่ยม โดยมีการดูแล
บารุงรักษากาแฟตามหลักวิชาการ หรือแนวทางเกษตรที่ดี และเหมาะสม ส่งเสริมให้เกษตรกร มีการบริหารจัดการแมลง
ศัตรูของกาแฟตามระยะการเจริญเติบโต มีการจัดการผลผลิตตัง้ แต่การเก็บเกี่ยว นาผลผลิตเมล็ดกาแฟมาลอยนา้ คัดผล
ที่ไม่สมบูรณ์ออก การล้าง ตาก สี แปรรูป การคั่ว เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟ และส่งเสริมให้มีการขายทางตลาดออนไลน์
ซึ่งทางสานักงานเกษตรจังหวัดน่านและสานักงานเกษตรอาเภอ จะส่งเสริมให้จดั ตัง้ ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน(ศดปช.) เพื่อ
ส่งเสริมให้นาเศษวัสดุทางการเกษตร มาผลิตเป็ นปุ๋ ยอินทรียเ์ พื่อใช้ในแปลงปลูกกาแฟ ตามนโยบายลดการเผาในพืน้ ที่
เกษตร และการส่งเสริมให้มีการจัดตัง้ ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน(ศจช.) เพื่อบริหารจัดการ ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพชื ซึ่ง
มีเป้าหมายในการผลิตกาแฟให้มคี ณ
ุ ภาพ มีมาตรฐานปลอดภัยไปจนถึงมาตรฐานกาแฟอินทรียใ์ นระยะต่อไป

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้ากลุม่ /ฝ่าย สำนักงานเกษตร
จังหวัดน่าน และเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พบปะเกษตรกรกลุม่ แปลงใหญ่กาแฟไทยลั๊วะขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดน่าน ระหว่างการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยเกษตรจังหวัดน่านได้แนะนำหัวหน้ากลุม่ /ฝ่าย
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และกล่าวถึงการดำเนินงานกระบวนการกลุ่มของสมาชิกแปลงใหญ่กาแฟที่สามารถ
ส่งเสริมการลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณผลผลิตที่คณ
ุ ภาพ ซึ่งเกษตรจังหวัดได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผลผลิตกาแฟตลาดยังมีความ
ต้องการกาแฟคุณภาพอีกมาก จึงเน้นย้ำให้เกษตรกรผลิตกาแฟที่มีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานเกรดพรีเมี่ยม โดยมีการดูแลรักษาตาม
หลักวิชาการ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแมลงศัตรูกาแฟตามระยะการเจริญเติบโต มีการจัดการผลผลิตตั้งแต่การนำผลเชอ
รี่กาแฟมาลอยน้ำคัดผลทีไ่ ม่สมบูรณ์ออก การแปรรูป สี ตาก คั่ว เพือ่ เพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟ ส่งเสริมให้มีการขายทางตลาด
ออนไลน์ ตลอดจนวิทยาการผลิตกาแฟซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านและสำนักงานเกษตรอำเภอ จะส่งเสริมให้จดั ตั้ง
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) เพื่อส่งเสริมให้นำเศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยอินทรียเ์ พื่อใช้ในแปลงปลูกกาแฟตาม
นโยบายลดการเผาในพื้นที่เกษตร และการส่งเสริมให้จดั ตั้งศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) เพื่อบริหารจัดการควบคุมโรคและ
แมลงศัตรูพืช ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตกาแฟให้มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐานปลอดภัยไปจนถึงมาตรฐานกาแฟอินทรีย์ในระยะต่อไป
บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนตังหวัดน่าน รายงาน

ช่วงหน้าแล้งนี้ เพราะเป็นพืชใช้น้ำน้อย จะช่วยเสริมรายได้ช่วงแล้ง อีกทั้ง เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ให้กับดิน สามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรังเพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563ที่ผา่ นมา นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวในการ
งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ณ หอประชุมโรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) ต.หัวฝาย อ.
สูงเม่น จ.แพร่ ว่า การปลูกพืชตระกูลถั่ว เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน สามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรังเพื่อลด
ปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ และพืชตระกูลถั่วยังเป็นพืชที่มีปริมาณโปรตีนสูง มีคณ
ุ ค่าทางอาหาร และเป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ปลูกพืชตระกูลถั่วในประเทศลดลง ปริมาณผลผลิตก็ลดลงตามไปด้วย จึงทำให้มี
การนำเข้าพืชตระกูลถั่วจากต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการที่เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดสี ำหรับใช้ใน
การเพาะปลูก ซึ่งในปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน เพื่อผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเมล็ดพันธุข์ องเกษตรกร
สำหรับจังหวัดแพร่ ในปีการเพาะปลูก 2560/61 จังหวัดแพร่มีพนื้ ที่ปลูกถั่วเหลือง 4,452 ไร่ และในปีการผลิต 2561/62
จังหวัดแพร่มีพนื้ ที่ปลูกถั่วเหลืองจำนวน 3,973 ไร่ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกษตรกร มีการเพาะปลูกพืชตระกูลถั่วลดลง
เนื่องมาจากเกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดสี ำหรับใช้ในการเพาะปลูก ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ได้
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดีเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของเกษตรกรในชุมชน ปัจจุบันมีศนู ย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จำนวน 10 ศูนย์ มีสมาชิก รวม 200 คน พื้นที่ปลูก
400 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ เป็นแหล่งผลิตถั่วเหลืองที่สำคัญของจังหวัดแพร่ โดยมีพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง

จำนวน 1,250 ไร่ และยังมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผูป้ ลูกถั่วเหลืองในพื้นที่ เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ถั่วเหลือง ตำบลหัวฝาย
และศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน (ถั่วเหลือง) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
โดยการจัดกิจกรรมจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วและการใช้เมล็ดพันธุ์ดี เป็นกิจกรรมทีจ่ ะช่วยให้เกษตรกรได้
ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิตพืชตระกูลถั่วในลักษณะของฐานการเรียนรู้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สนใจใช้เมล็ด
พันธุ์เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เดินหน้าประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตสำนึกเกษตรกรยุคใหม่ร่วมใจหยุดเผา ลดปัญหาวิกฤติหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมี
ปัญหาวิกฤติหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน การคมนาคมขนส่งทางบก ทางอากาศและการท่องเที่ยว ซึ่งมีสาเหตุสำคัญประการหนึง่ คือ การเผาในพื้นที่
การเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการเผาในพื้นที่การเกษตรยังเป็นการทำลายโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยสร้างการ
รับรู้ให้เกษตรกรได้ตะหนักถึงผลกระทบจากการเผาในเวทีการถ่ายทอดความรู้และการประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกษตรกรเตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยวิธีการไถกลบตอซังทดแทนการเผา เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน ได้รับผลผลิตสูง มีรายได้เพิ่มขึ้น

และการนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การปลูกเห็ดฟาง การผลิตอาหารสัตว์
การทำถ่านอัดแท่ง และขอเน้นย้ำให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปทราบว่าผู้ใดเผาเศษวัสดุการเกษตรหรือเผาในพื้นที่
เกษตรกรรม มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 220 “ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท
หากพบการเผาเศษวัสดุในพื้นที่การเกษตรสามารถแจ้งเหตุไปยังสายด่วนฉุกเฉิน 1784 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ในส่วนของทุก
พื้นที่ แจ้ง 1362 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ในส่วนของพื้นที่ป่า
เมื่อเกษตรกรหยุดเผาในพืน้ ที่การเกษตรแล้วจะได้สิ่งดี ๆ 5 อย่างคือ อากาศดี สุขภาพดี ดินดี สิ่งแวดล้อมดี รายได้ดี
เกษตรกรสนใจทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีส่ ำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดใน
พื้นที่

ประกอบกับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อห่วงใยเรื่องนี้เช่นเดียวกัน จึงมอบหมาย
ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชและวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร โดย
มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนป้องกันและเฝ้าระวัง รวมทั้ง
เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการป้องกันการเผา ตลอดจนกำกับ ดูแล การดำเนินงานแก้ไขปัญหา ติดตามสถานการณ์
เพือ่ มุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน และรายงานความก้าวหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ
สำหรับแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 ที่เสนอ
เข้ามามี 4 โครงการ/แผนงาน ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 กิจกรรม คือ
1) ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เป้าหมาย 16,800 ราย 2) สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร จำนวน 210 แห่ง พื้นที่ 42 จังหวัด
2. โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพือ่ ป้องกันหมอกควันในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ โดยกรม
พัฒนาที่ดิน จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1) การไถกลบตอซัง พื้นที่เป้าหมาย 70,000 ไร่ 2) การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
3,650 ตัน
3. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปทีด่ ิน 45,000 ไร่ ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายากหรือ
ไม้ประจำถิ่น โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก.
4. แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยปฏิบัติการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่น
ของหมอกควันรวมทั้งเพิ่มความชุม่ ชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งขณะนีไ้ ด้มีจังหวัดรายงาน
สถานการณ์พื้นที่การเผา รวม 23 จังหวัด ไม่มสี ถานการณ์ 43 จังหวัด

ด้าน นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งถึงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ดำเนินการ มีดังนี้ 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่
ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเป้าหมาย 42 จังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
และศูนย์ปฏิบัติการ รวม 100 ราย 2) กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดตั้งเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา รวม 226 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 108 ของเป้าหมาย (130 ตำบล + 96 ศพก.) 3) กรมส่งเสริมการเกษตรได้มหี นังสือสั่งการไปยังทุกจังหวัด และทุก
หน่วยงานของกรมฯ ให้ควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด เร่งสร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการต่างๆ กับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อม
ทั้งขับเคลื่อนผ่านเวทีระดับจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) และ
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลือ่ นงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation :
CoO) 4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งได้มีการจัดงานรณรงค์ระดับจังหวัดแล้ว 3 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน และจังหวัด
เชียงราย และจังหวัดที่เหลือในกลุม่ ภาคเหนือมีแผนการจัดงานรณรงค์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 5) กำหนดจัดงาน
“Kick-Off รณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร” ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพืน้ ที่การเกษตร ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและนำเสนอทางเลือกให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อลดการเผา ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน คืนชีวิตให้ดิน ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่เหลือทิ้งในแปลง
เพาะปลูก มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ทางเลือกที่ 3 นำเศษวัสดุการเกษตร มาใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น นำมาอัด
ก้อน หรือนำมาทำอาหารหมักเลี้ยงโค ทางเลือกที่ 4 นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตเป็น
เชื้อเพลิงอัดแท่ง หรืออัดก้อน ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเห็ด หรือนำมาผลิตกระดาษ ทางเลือกที่ 6 คือ นำเศษใบไม้ เศษฟาง
เศษหญ้า ที่แห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นพืช และทางเลือกที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูก ขณะนี้อยู่
ระหว่างการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 10,617 ราย คิดเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมาย

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ออกหน่วยให้ความรู้แก่เกษตรกร เกี่ยวกับการปลูกต้นพันธุ์จิงจูฉา่ ย ในหน่วยบริการ
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
หนองปลิง หมู่ที่ 1 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เพื่อให้เกษตรกร นำไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็น
การลดรายจ่ายของเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง

เกษตรกรปลูกดอกดาวเรืองนครพนม ได้รบั อานิสงส์จากเทศกาลตรุษจีน ยอดสั่งจองจนผลิตไม่ทัน
วันที่ 24 มกราคม 2563 ทีจ่ ังหวัดนครพนม บรรยากาศเทศกาลตรุษจีนไม่เพียงร้านค้าทีจ่ ำหน่ายเสื้อผ้า ของเซ่น
ไหว้เท่านั้นที่ได้รับความนิยม แต่รา้ นอาหารต่าง ๆ ก็เต็มไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวออกไปรับประทาน
อาหารเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ปลูกดอกดาวเรืองขายเช่นกัน เพราะชาวไทย ชาวลาว ชาวไทยเชื้อสาย
จีนและเวียดนามในจังหวัดนครพนม มีความเชื่อกันว่าดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้มงคล ที่เมื่อนำไปประดับตกแต่งบ้านเรือนและ
ร้านค้าแล้ว จะทำให้คนในบ้านอยูก่ ันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ร้านค้ามีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนชื่อดอกไม้ ดังนั้นจึงมีการสั่งจองไป
ยังเกษตรกรผู้ปลูกกันล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาดอกดาวเรืองในช่วงนี้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว จากปกติดอกละประมาณ
50 สตางค์ เป็นดอกละประมาณ 1 บาท คาดมีเงินหมุนเวียนกว่า 50,000 บาท
นางประพาส ลีคำ หนึ่งในเกษตรกรที่ปลูกดอกดาวเรืองบ้านดอนโมง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองญาติ อำเภอ เมือง จังหวัด
นครพนม เปิดเผยว่า ช่วงใกล้ปีใหม่และตรุษจีนของทุกปี ชาวบ้านแถวนี้จะมีการปลูกดอกดาวเรืองเพิม่ มากขึ้นกว่าปกติเพราะ
ได้รับความนิยมจากพ่อค้าและประชาชนในพื้นที่ ที่จะนำไปประดับตกแต่งตามบ้านเรือนและร้านค้าของตนเองให้มีความ
สวยงาม โดยเฉพาะช่วงตรุษจีนถือว่าได้รับความนิยมเป็นพิเศษเพราะคนในพื้นที่ที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนและเวียดนาม จะมี
การสั่งจองล่วงหน้าเยอะมากจนแต่ละคนผลิตไม่ทัน โดยราคาดอกดาวเรืองจะตกอยู่ทดี่ อกละประมาณ 1 บาท แต่ถ้านำต้น

ดาวเรืองบรรจุลงกระถางทำให้เป็นพุ่มสวยงามจะได้ราคาสูงขึ้นไปอีก ราคาจะตกอยู่ที่กระถางละ 100 - 150 บาท ซึ่งตนเอง
และครอบครัวก็ทำในลักษณะนี้มากกว่าขายเป็นดอก ถือว่าเป็นอีกช่วงที่สร้างรายได้ให้กับทุกคนในระยะเวลาการปลูกเพียง
70 วัน ที่สำคัญดูแลง่ายและต้นทุนต่ำ

นครพนม – วันที่ 23 มกราคม 2563 ที่บริเวณโรงเรียนบ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นาย
สยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข ปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรต้นแบบ นำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
ออกให้บริการถ่ายทอดองค์ความรูท้ างด้านการเกษตร การดูและสุขภาพเบื้องต้นตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับประชาชน
ในพื้นที่แบบครบวงจรในจุดเดียวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการแบ่งพื้นที่ให้บริการออกเป็นคลินกิ ต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกร
ได้เลือกเรียนรู้ตามที่ต้องการ ประกอบไปด้วย คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน
คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกยางพารา คลินิกหม่อนไหม คลินิกปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลินกิ เกษตรและสหกรณ์
คลินิกสาธารณสุข คลินิกอารักขาพืช และคลินิกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร นอกจากนี้ยังได้นำ
พันธุ์ปลา พันธุ์พืช ยารักษาโรคในสัตว์ และบริการอื่น ๆ ไปมอบให้ด้วยเช่นเดียวกัน
โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการเนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา
ในพุทธศักราช 2545 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทาง
การเกษตรแก่เกษตรกรตามความต้องการ และความเหมาะสมของพื้นที่ทำให้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
เสริมสร้างความรู้และฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมของพื้นที่แก่เกษตรกรและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการรณรงค์ฟื้นฟู
เกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนา แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรสามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

วันที่ 23 ม.ค. 63 ที่บริเวณโรงเรียนบ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 โดยมีนายร่มไม้ นวล
ตา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่มารับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงสาธารณสุขจำนวนมาก นอกจากนี้แล้วยังได้มีการมอบพันธุ์ปลา มอบพันธุ์พืช ยารักษาสัตว์ และบริการต่างๆ อีก
มากมายมีเกษตรกรเข้ารับการบริการมากกว่า 250 ราย จากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลยอดชาติและใกล้เคียง
นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการเนื่องในวโรกาสอัน
เป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการไว้ใน
พระราชานุเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร เพือ่ แก้ไขปัญหาด้านการผลิตที่รวดเร็ว ทั่วถึง ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนา แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบตั ิงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปญ
ั หาได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การ
วิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริม
เพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

จังหวัดนครพนม ได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช
คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกยางพารา คลินิกหม่อนไหม คลินิก
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลินกิ อื่นๆ เช่น คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกสาธารณสุข คลินิกอารักขาพืช คลินิกศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร พร้อมจัดกิจกรรมเสริม ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ นิทรรศการตามความ
ต้องการของเกษตรกร รวมทั้งกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูป สินค้าเกษตรจากกลุม่ เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชน

ขอเชิญผู้สนใจองค์ความรู้ด้านการเกษตร เยีย่ มชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร จากกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์ม
เมอร์ภาคอีสาน ภายในงานวันเกษตรภาคอีสาน
ภายในโดมจัดนิทรรศการการจำหน่ายและแสดงสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่จาก 20 จังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนกว่า 40 บูธ เช่น ฟาร์มเห็ด จากสวนเกษตรดอนเค็ง จังหวัดขอนแก่น โชว์การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเห็ด ผลิตภัณฑ์เบเกอรรี่จากข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด หอมแดงอินทรีย์ จังหวัดศรีสะเกษ ปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนเพื่อ
การพาณิชย์จากจังหวัดหนองคาย
นายธนินโชตน์ เลิศนิธิธีรพร ที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูจ้ ัดการฝ่ายการตลาด จาก บริษัท
อีคิวฟาร์ม จำกัด กล่าวว่า ได้นำนวัตกรรมมาใช้ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อลดต้นทุน นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าจาก
มูลไส้เดือน เช่น น้ำสกัดมูลไส้เดือน และผลิตภัณฑ์สเปรย์ดบั กลิ่น (ดับกลิ่นเท้า) จากมูลไส้เดือน ซึ่งสามารถสร้างรายได้เฉลีย่
เดือนละ 4-5 หมื่นบาท
ด้านนางสาวนลินภัสร์ เจียรปภาวิทย์ (เจียระปะภาวิด) เลขานุการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ระดับภาค กล่าวว่า การ
รวมกลุม่ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ภาคอีสาน ทั้ง 20 จังหวัด ส่งผลทำให้มีการยกระดับเรื่องของภาคการเกษตร เนื่องจากคนรุ่น
ใหม่หันมาทำการเกษตรมากขึ้น ซึง่ มีต้นทุนความรู้และต้นทุนทางสังคม สมารถแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรในรูปแบบต่างๆ
ทำให้การพัฒนาด้านการเกษตรดีขึ้น ภายในงานมีการจัดบูธของผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ และรับฟังการให้ความรูจ้ าก
วิทยากร เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำมา
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ทสี่ นใจ สามารถสอบถามองค์ความรู้ในเรื่องของการเกษตรได้ ภายในงานวันเกษตรภาคอีสาน ซึ่ง
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

