
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ช็อปวิถีใหม่ ส่งสุข
ทัว่ไทยถึงหน้า

บ้าน 

1. ภาพขา่ว : กระตุน้เศรษฐกจิ สยามธุรกิจ 
 

Agro zoning 2. ความจำเป็นในการจัดพ้ืนที่เกษตรกรรม สยามธุรกิจ 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
โครงการ  

“เฉลิมพระเกียรติ
เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์” 

3. สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก ร่วมงาน
โครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เเละ จังหวัดเคลื่อนที่ 
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

แว่นนิวส์ไทม์ออนไลน์ 

ไม่เผา 4. เกษตรนครพนม แนะเกษตรกรไม่เผาในพ้ืนที่การเกษตร ลดปัญหาฝุ่นละออง 
พร้อมได้ (5 ดี) ทันที 

สำนักข่าวความมั่นคง 

5. เกษตรนครพนม แนะเกษตรกรไม่เผาในพ้ืนที่การเกษตร ลดปัญหาฝุ่นละออง 
พร้อมได้ (5 ดี) ทันที 

Voice เสียงประชาชน 

 
 

 
 
 
 
 

 



 



 



สำนักงานเกษตรจงัหวัดสระบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
ร่วมงานโครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” 
เเละ จังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ “หนว่ยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน” 

 

นายธำรงค ์พันธุตะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสระบุรี 
มอบหมายให้ นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอ
มวกเหล็กร่วมงานโครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เเละ  จังหวัดเคลื่อนที่ 
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”     

โดยมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์  เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายวทัญญู 
ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะลงพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีจัดโครงการ “เฉลิมพระ
เกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” และกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ณ โรงเรียนบ้านลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมภพ สมิตะ
สิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานในพ้ืนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 

   ภายในงานยังมีกิจกรรมออกหน่วยให้ความรู้และบริการประชาชนกว่า 70 หน่วย ในรูปแบบจังหวัดเคลื่อนที่ 
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อาทิ หน่วยแพทย์อาสา การให้บริการตัดผม
ฟรี การสนับสนุนกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์ผัก สนับสนุนพันธุ์ปลา มอบถุงยังชีพ ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน และ
การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึง
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) มาออกหน่วยบริการรับเรื่อง
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ร้องเรียนและให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่พ่ีน้องชาวสระบุรีด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกษตรนครพนม แนะเกษตรกรไม่เผาในพืน้ทีก่ารเกษตร 
ลดปัญหาฝุ่ นละออง พร้อมได้ (5 ด)ี ทันที 
 

จากสถานการณ์ท่ีผา่นมาไดเ้กิดปัญหาวิกฤตหมอกควนัปกคลุม และเกิดฝุ่ นละอองขนาดเลก็ในหลายพื้นท่ี
ของประเทศไทย โดยมีสาเหตุส าคญัประการหน่ึง คือ การเผาในพื้นท่ีการเกษตร ซ่ึงการเผาดงักล่าวส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก รวมทั้งยงัส่งผลเสียต่อการ
ท าอาชีพการเกษตรโดยตรง กล่าวคือ การเผาในพื้นท่ีการเกษตรเป็นการท าลายโครงสร้างและความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ท าใหดิ้นเส่ือมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ตน้ทุนการผลิตสูงขึ้น และผลผลิตท่ีไดรั้บต ่า
กวา่ท่ีควรจะเป็นดว้ย ดงันั้น จึงไดมี้การสนบัสนุนการน าเศษวสัดุการเกษตรมาท าประโยชน์ เพิ่มมูลค่า 
ทดแทนการเผา 

•  

นายวินยั คงยนื หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผย
วา่ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงช่วงเดือนธนัวาคมของทุกปี เป็นช่วงท่ีเกษตรกรเร่ิมท่ีจะเก็บเก่ียวผลผลิตขา้วแลว้
ในบางพื้นท่ี ซ่ึงหลงัจากท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้เกษตรกรบางรายจะท าการเผาฟางขา้ว เพื่อเตรียม
พื้นท่ีส าหรับการเพาะปลูกพืชต่อ ส าหรับการเผาในพื้นท่ีการเกษตรนั้นส่งผลใหเ้กิดฝุ่ น ควนั และก๊าซพิษ ซ่ึง
เป็นอนัตรายต่อชีวิต รวมทั้งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ปัญหาฝนแลง้ ฝนทิ้งช่วง และน ้าท่วมขงั 



และท่ีส าคญัการเผายงัเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรตรา 220 คือ หาก
ผูใ้ดท่ีกระท าใหเ้กิดเพลิงไหมแ้ก่วตัถุใดๆ แมจ้ะเป็นของตนเองจนน่าจะก่อให้เกิดอนัตรายกบับุคคลอ่ืน หรือ
ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น จะตอ้งระวางจ าคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท จะเห็นวา่แมจ้ะเป็น
พื้นท่ีของตนเองทุกคนก็จะตอ้งร่วมมือกนัในการไม่เผาโดยเด็ดขาด และในดา้นการเกษตรการเผายงัเป็นการ
ท าลายหนา้ดิน โครงสร้างของดิน จุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ในดิน และยงัท าลายอินทรียวตัถุท่ีจ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชภายในดินอีกดว้ย 

 

การเผาฟางขา้วท าใหสู้ญเสียธาตุอาหารหลกัท่ีพืชตอ้งการ ซ่ึงคิดเป็นมูลค่า 217 บาท/ไร่ โดยเป็นธาตุ
อาหารหลกัท่ีพืชตอ้งการ ไดแ้ก่ ไนโตรเจน 6.9 กก./ไร่ คิดเป็นมูลค่า 63 บาท/ไร่ ฟอสฟอรัส 0.8 กก./
ไร่ คิดเป็นมูลค่าและโพแทสเซียม 15.6 กก./ไร่ คิดเป็นมูลค่า 147 บาท/ไร่ จะเห็นวา่การเผาในพื้นท่ี
การเกษตรจะยิง่ท าใหเ้กษตรมีตน้ทุนในการผลิตท่ีสูงขึ้น และผลผลิตท่ีลดลงจากเดิม เน่ืองจากการสูญเสีย
ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อพืชภายในดิน อีกทั้งคุณสมบติัในการดูดยดึธาตุอาหารของพืชก็ลดลงดว้ยเช่นกนั 
ส าหรับทางเลือกท่ีจะไม่เผาในพื้นท่ีการเกษตรหรือน าวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาใชใ้หเ้กิดมูลค่ามี
หลากหลาย วิธี เช่น การไถกลบตอซงัฟางขา้ว ใบออ้ย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ของดิน 
คืนชีวิตใหดิ้น ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ลดการใชปุ้๋ ยเคมี ท าใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทุนไดรั้บผลผลิต
สูง มีรายไดเ้พิ่มขึ้น การน าเศษตอซงัฟางขา้ว หรือเศษวสัดุการเกษตรอ่ืน ๆ ท่ีเหลือทิ้งในแปลงเพาะปลูก มา
ท าปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยหมกั เพื่อใชท้ดแทนปุ๋ ยเคมี ท าใหล้ดตน้ทุนการผลิต และลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ียงัสามารถน าเอาเศษวสัดุการเกษตรมาใชเ้ล้ียงสัตว ์เช่น น ามาอดักอ้น หรือน ามาท าอาหารหมกั
เพื่อใชเ้ล้ียงโค รวมทั้งน ามาใชป้ระโยชน์เป็นพลงังานทดแทน โดยน าไปผลิตเป็นเช้ือเพลิงอดัแท่งหรืออดั
กอ้น เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการอุตสาหกรรม หรือน ามาใชท้ าอาหารในครัวเรือน ทางเลือกท่ี 5 

น ามาเพาะเห็ด น ามาผลิตกระดาษ หรือของประดบั ทางเลือกท่ี 6 น าเศษใบไม ้เศษฟาง เศษหญา้แหง้มาคลุม
บริเวณโคนตน้พืช เก็บรักษาความช้ืน “อุม้น ้า อุม้ปุ๋ ย” ทางเลือกท่ี 7 น าเปลือกซงัขา้วโพดหรือฟางมาท าวสัดุ
เพาะปลูกทดแทนการเผา ซ่ึงจะช่วยลดการเผา และเพิ่มรายไดใ้หเ้กษตรกร และทางเลือกสุดทา้ย จ าหน่าย
วสัดุเหลือใชก้ารเกษตร เช่น แกลบ ชานออ้ย เศษไมก้ากปาลม์ กากมนั ซงั ขา้วโพด เศษไม ้ขยะ เพื่อเป็น
วตัถุดิบในการผลิตพลงังานชีวมวล(Biomass) การไม่เผาในพื้นท่ีการเกษตร ได ้5 ดี หากเราไม่เผาใน
พื้นท่ีการเกษตร จะท าใหเ้ราไดป้ระโยชน์ 5 ดี ไดแ้ก่ 

• ดีท่ี 1 อากาศท่ีดี ปราศจากมลพิษทางอาหารจากฝุ่ น ควนั 

• ดีท่ี 2 สุขภาพท่ีดี ไม่ประสบปัญหาระบบหายใจท่ีสูดควนัพิษ 

• ดีท่ี 3 ดินดี โครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดินจะดี 

• ดีท่ี 4 ส่ิงแวดลอ้มดี ไม่มีส่ิงรบกวนและก่อใหเ้กิดมลพิษในอากาศ 
• ดีท่ี 5 รายไดดี้ ส่งผลใหเ้กษตรกรมีตน้ทุนในการผลิตท่ีต ่า 



 


